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تقديم;
بسأت عًُ ١ٝتطٜٛط املٓاٖر ايهؿؿ ١ٝايعطبَٓ ١ٝص عاّ  6002بايعسٜس َٔ اـطٛات اييت اغتًٗت
باغتبٝإ ايٛاقع اؿاي ٞملٓاٖر ايػابك َٔ ١خْ ٍ٬سٚات اؾُاعات ايكػرل ٠أثٓا ٤ايتذُعات
ايهؿؿ ١ٝايهدل ,٣ثِ زضاغ ١ا٭َط َع فُٛع َٔ ١اـدلا ٤ايهؿؿٝنيٚ ,ت ٬شيو ْس ٠ٚيًُٓاٖر
مبه ١املهطَ ١عاّ  ,6003اْطًكت َٓٗا بعض ايتٛقٝات اشلاَٚ ,١قس زأبت ايًذٓ ١ايهؿؿ١ٝ
ايعطب ١ٝايؿطع ١ٝيًدلاَر ٚتُٓ ١ٝاملطاسٌ عً ٢بًٛض ٠نٌ ٖص ٙاـطٛات ٖٓ َٔٚ ,ا قاَت فُٛعَٔ ١
ا٭نازميٝني يف فاٍ املٓاٖر بايعٌُ يًٛق ٍٛإىل إطاض عاّ حملت ٣ٛاملٓاٖرٚ ,ايص ٟمت َطادعت٘ يف
ٚضؾ ١ايعٌُ ايهؿؿ ١ٝايعطب ١ٝملطادع ١املٓاٖر ايهؿؿ ١ٝايعطب ١ٝاملطٛض ,٠اييت أقُٝت باملطنع
ايهؿؿ ٞايعطب ٞايسٚي ٞبايكاٖط ٠يف ؾدلاٜط (ؾباط) َٔ عاّ ٚ , 6005تٖ٬ا َٛاؾك ١اؾُعٝات
ايهؿؿ ١ٝايعطب.١ٝ
ٖٚصا ايسي ٌٝايص ٟبني أٜسٜهِ ٖٛ ,زي ٌٝايكاز ٠ايذلب ٟٛملطسً ١اؾٛايَٚ ,١طتب ب٘ زي ٌٝاؾٛاٍ
ايعطب ,ٞايًصإ مت َطادعتُٗا َٔ قبٌ ايٓس ٠ٚايهؿؿ ١ٝايعطبْٗ" ١ٝر املٓاٖر" اييت أقُٝت بايهٜٛت
يف إبطْٝ( ٌٜػإ) َٔ عاّ ٚ ,6000ايًذٓ ١ايهؿؿ ١ٝايعطب ١ٝايؿطع ١ٝيًدلاَر ٚتُٓ ١ٝاملطاسٌٚ ,قس
غاِٖ يف إعساز ٙفُٛع ١ؾانً َٔ ١اـدلا ٤ايذلبٜٛني ٚايكاز ٠املٝساْٝني املًُني باستٝادات
ٚخكا٥ل َطسً ١اؾٛايٚ ,١بكسح َعً َٔ ٢إزاض ٠ايدلاَر ٚايبشٛخ ايذلب ١ٜٛبا٭َاْ ١ايعاَ ١يًُٓعُ١
ايهؿؿ ١ٝايعطبٚ ,١ٝؼت إؾطاف َٚطادع ١ا٭َني ايعاّ.
أضد َٔ ٛاهلل إٔ ٜٛؾكهِ يف تطبٝل بطْاَر َطسً ١اؾٛاي ١باغتدساّ املٓاٖر ايهؿؿ ١ٝايعطب١ٝ
املطٛض ,٠اييت مت تطٜٛطٖا َٔ أدٌ فاضا ٠نٌ َا ٖ ٛدسٜس يف عً ّٛايذلبَٚ ١ٝا ططأ َٔ تطٛض يف
ايعكط ايصْ ٟعٝؿ٘ ,ز ٕٚإغؿاٍ خدلات عًُٝات ايتطٜٛط اييت أدطٜت يًُٓاٖر ايهؿؿ ١ٝايعطب ١ٝيف
ايػابلٚ ,بٗص ٙاملٓاغب ١أتٛد٘ بايؿهط يهٌ َٔ غاِٖ يف ٚنع يبٓات ٖصا احملت ٣ٛايصٜ ٟعتدل
ؾدطاً يًهؿاؾ ١ايعطب.١ٝ
واهلل املىفل ،،،
األمني العاو
مديز اإلقلًه الهشفٌ العزبٌ
د .عاطف عبد اجملًد
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فهرس
َسخٌ إىل ايهؿؿ١ٝ
تعطٜـ ٚأغاغٝات اؿطن ١ايهؿؿ( ١ٝايتعطٜـ – اشلسف – املباز – ٨ايططٜك)١
اؾٛاي ١تطسب بهِ

م6
م: –7
م 21

َكطًشات خاق ١مبطسً ١اؾٛاي١

م22

ضَع اؾٛاي١

م23

ا٭ٖساف ايذلب ١ٜٛملطسً ١اؾٛاي١

م24

ٚعس ٚقاْ ٕٛاؾٛاي١

م 25

اـكا٥ل ايػٓ ١ٝملطسً ١اؾٛاي 35 – 25 َٔ( ١غٓ)١

م 28–26

دٛاْب ايتُٓ ١ٝايؿدك١ٝ

م 31–29

مجٍٛ

م 32

فا٫ت َٓٗر اؾٛاي١

م 38–33

أٖساف فا٫ت املٓٗر ايهؿؿ ٞايعطب ٞاملطٛض ملطسً ١اؾٛاي١

م 3:–39

امل٪ؾطات املعطؾٚ ١ٝاملٗاضٚ ١ٜايٛدساْ ١ٝجملا٫ت َٓٗر اؾٛاي١

م 46–41

ا٭ْؿط ١ايؿطزٚ ١ٜاؾُاع١ٝ

م 52–47

نٝـ ْطبل َٓٗر اؾٛاي١
ا٭ْؿط ١اؾُاع( ١ٝايدلْاَر ايهؿؿ ٞيف َس ٠ط ١ًٜٛأ ٚقكرل)٠

م 53
م 58–55

ا٭ْؿط ١ايؿطز( ١ٜايذلق( ٞؾاضات ايهؿا – )١ٜسؿٌ اْ٫ط٬م إىل اؿٝا– ٠
ؾاضات اشلٛا – ١ٜاملٗاّ زاخٌ ايعؿرل)٠

م 62–59

ايػذ٬ت يف ايعؿرل٠

م 63

ايؿطٚم ايؿطزْ( ١ٜعط ١ٜايصنا٤ات)

م 67–64

مناشز أْؿط ١اؾٛاي١

م :2–68

بطْاَر ٚغاّ نؿايف ايعامل

م :3

َٛاقع نؿؿ ١ٝتُٗو

م :4

اـامت١

م :5
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هذا الدليل هو مدخلك التربوي لمرحلة الجوالة,
ولكن عليك أيها القائد أن تكون دائم
االطالع والتثقيف  ,وال تقف عند معلومات
هذا الدليل فحسب ,وذلك لكي تبدع في
عملك الكشفي ,وتحقق الهدف المرجو من
أدائك داخل الحركة الكشفية.

4

مدخل إلى
الكشفية
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مقدمة;

ملحوظة

إٕ َطسً ١اؾٛايَ ١طسً ١دين ايجُاض ٚؼكٝل ا٭ٖساف ,ؾٗٞ
آخط املطاسٌ اييت َٓٗا خيطز ايعه َٔ ٛاؿطن ١ايهؿؿ١ٝ

يتم تدريب القادة على التعريفات

يهٜ ٞعٌُ يف اجملتُع نُٛاطٔ قاحلٚ ,ميٝع َطسً ١اؾٛاي١

األساسية في الحركة الكشفية لمعرفة

أْٗا بسا ١ٜايطدٛيٚ ١ايطؾس ٚمت ٌٝإىل تٓؿٝص نٌ َا تعًُ٘ ؾٛاٍ

الفلسفة من وراء التربية الكشفية,
ولكننا ال ندرب عليها أعضاء الكشفية,

يف نٌ املطاسٌ ايػابكٚ ,١إيٝهِ بعض املؿاٖ ِٝاشلاَ ١عٔ

فعندما تربي إنساناً فإنك ال تقول له

اؿطن ١ايهؿؿ ١ٝاييت جيب إٔ ٜعٗٝا ايكاز.٠

إنني أربيك حسب نظريات علم النفس

تعريف وأساسيات الحركة الكشفية:1

التي تقول كذا وكذا ,وإنما تربيه من
خالل المواقف والخبرات التراكمية.
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مكدمُ عامُ عً احلزنُ الهشفًُ
بسأت اؿطن ١ايهؿؿ ١ٝيف ا٭ َٔ ٍٚأغػطؼ عاّ  0503عًٜ ٢س ايًٛضز اٱلًٝع ٟبازٕ
با ٍٚبعس إٔ أدط ٣أ ٍٚػطب ١نؿؿ ١ٝعً ٢دعٜط ٠بطا ٕٚغ ٞبعؿط َٔ ٜٔايؿتٚ ,١ٝيكس نإ
ا٭ضبعآٜ 01 ٤اٜط َٜٛ 0504اً َؿٗٛزا ,استٌ َهاْا َطَٛقا يف تاضٜذ اؿطن ,١سٝح
نإ اي ّٛٝايص ٟظٗطت ؾ ٘ٝايطبع ١ا٭ٚىل َٔ نتاب (ايهؿـ يًؿتٝإ) ,ؾبٗصا ايهتاب
بسأت اؿطن ١يف ايتعطٜـ ٚايهؿـ عٔ ْؿػٗا ٭َ ٍٚطٚ ,٠ؾ ٘ٝؼسخ َ٪غؼ اؿطن١
عٔ ق ِٝاؿطنٚ ١نٝؿ ١ٝته ٜٔٛايط٥٬ع ٚايؿطمٚ ,اختٝاض ايكٝازٚ ,٠بعض مناشز ا٭ْؿط١
اشلاَٚ ,١غرلٖا َٔ املٛنٛعات اييت َا ظايت ْدلاغاً يًهؿؿٚ ,١ٝبعسٖا اْتؿطت ٚاظزٖطت
اؿطن ١يف بطٜطاْٝا ٚ ..يهٔ ظٗٛض اؿطنٚ ١منٖٛا ايػطٜع مل ٜهٔ قسٚزا زاخٌ
بطٜطاْٝا ,سٝح اْتؿطت بعسٖا إىل ايعاملٚ ,ناْت ايبسا ١ٜيف ؾ ,ًٞٝثِ تبعٗا ايعسٜس َٔ
ايسَ ٍٚجٌ دٓٛب أؾطٜكٝا ٚنٓسا ْٛٝٚظًٜٓساٚ ,تٓاَت ٖص ٙايطٚح بعس شيو ٚاْتؿطت يف مجٝع
ا٭ما ٤ست ٢زخًت ايس ٍٚايعطب ١ٝعاّ . ّ0506

1

نُا دا٤ت يف املاز ٠ا٭ٚىل َٔ زغتٛض املٓعُ ١ايعامل ١ٝيًشطن ١ايهؿؿٚ ,١ٝملعٜس َٔ ايتؿاق ٌٝعٔ ٖص ٙاملعًَٛات ٜطد ٢ايطدٛع إىل

ٚثٝك ١ايػُات ا٭غاغ ١ٝيًشطن ١ايهؿؿ ١ٝاييت قسضت عٔ املهتب ايهؿؿ ٞايعامل ٞعاّ ٚ 0554ميهٔ ؼًُٗٝا َٔ اٱْذلْت.
2

ٖصَ ٙكسَ ١بػٝط ١دسا عٔ اؿطن ١ايهؿؿٚ ,١ٝإشا أضزت َعطؾ ١املعٜس ميهٓو إٔ تطًع عً ٢نتاب  ًَٕٛٝ 61نؿاف ٚغرلٖا َٔ

ايهتب ا٭خط ٣اييت تتهًِ عٔ تاضٜذ اؿطن ١ايهؿؿ.١ٝ
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تعزيف احلزنُ الهشفًُ:
"اؿطن ١ايهؿؿ ١ٝسطن ١تطب ,١ٜٛتطٛع ,١ٝغرل غٝاغ ١ٝيًؿبابَ ,ؿتٛس ١يًذُٝع زٕٚ
تؿطق ١يف اؾٓؼ أ ٚا٭قٌ أ ٚايعطم أ ٚايعكٝسٚ ,٠شيو ٚؾكاً يًٗسف ٚاملبازٚ ٨ايططٜك ١اييت
ٚنعٗا َ٪غؼ اؿطن."١
ٍدف احلزنُ الهشفًُ:
"املػاُٖ ١يف تُٓ ١ٝايؿباب يتشكٝل أقك ٢اضتكا ٤بكسضاتِٗ ايبسْٚ ١ٝايعكًٚ ١ٝايٛدساْ١ٝ
ٚا٫دتُاعٚ ١ٝايطٚس ,١ٝنأؾطازٚ ,نُٛاطٓني َػٛ٦ينيٚ ,نأعها ٤يف فتُعاتِٗ احملً١ٝ
ٚايٛطٓٚ ١ٝايعامل."١ٝ
مبادئ احلزنُ الهشفًُ:
"تطتهع اؿطن ١ايهؿؿ ١ٝعً ٢املباز ٨ايتاي:١ٝ
 ايٛادب م ٛاهلل َٔ :خ ٍ٬ا٫يتعاّ باملباز ٨ايسٚ ١ٜٝٓايتُػو بايعكٝسٚ ,٠تكبٌ
ايٛادبات اييت تٓتر عٔ ٖصا ا٫يتعاّ.
 ايٛادب م ٛاٯخط َٔ :ٜٔخ ٍ٬اي ٤٫ٛيًٛطَٔ ,ع تععٜع ايػٚ ّ٬ايتؿاِٖ ٚايتعإٚ
احملًٚ ٞايٛطين ٚايعاملٚ ,ٞاملؿاضن ١يف تُٓ ١ٝاجملتُع َع ا٫عذلاف ٚا٫سذلاّ
يهطاَ ١اٱْػاْٚ ١ٝايتهاٌَ َع ايطبٝع.١
 ايٛادب م ٛايصات َٔ :خَ ٍ٬ػٛ٦ي ١ٝنٌ ؾدل عٔ تُٓ ١ٝشات٘.

7

الطزيكُ الهشفًُ:
ْٖ ٢عاّ َتهاٌَ يذلب ١ٝايؿت َٔ ١ٝخ:ٍ٬
 ايٛعس ٚايكاْ.ٕٛ
 ايتعًِ باملُاضغ.١
ْ عاّ اجملُٛعات ايكػرل.٠
 اٱطاض ايطَع( ٣املُجٌ ٚايتكايٝس).
ْ عاّ ايتكسّ ايؿدك( ٢ايهؿا( ١ٜايهؿا / ٠٤اؾساض.))٠
 سٝا ٠اـ.٤٬
 زعِ ايطاؾس.ٜٔ
ٚلس ٖٓا (نُا َٖٛ ٛنح بايؿهٌ با٭غؿٌ) إٔ عٓاقط ٖص ٙايططٜك ١تتٓاغِ ٚتتساخٌ
ؾُٝا بٗٓٝا ,مما دعٌ نٌ عٓكط َٔ عٓاقط ايططٜك ١دع٤اً ٜٓ٫ؿكٌ عٔ باق ٢ا٭دعا٤
عٝح ٫ميهٓٓا تطبٝل عٓكط ز ٕٚبك ١ٝايعٓاقط ا٭خط ٣ستٜ ٢هتٌُ ايٓعاّ ايذلب٣ٛ
ايهؿؿٚ ,٢نُا ْط ٣ؾإٕ ايعٓاقط َتساخًَٚ ١تؿابهٖٚ ١صا ٜعطٓٝا تؿػرلاً ٫غتدساّ
نًُ" ١ططٜك "١نؿؿ ١ٝبكٝػ ١املؿطز ٚمل تهٔ بكٝػ ١اؾُع ,ؾٗ ٢ططٜكٚ ١اسس ٠جيب
تطبٝل مجٝع عٓاقطٖا يه ٢مكٌ عً ٢ايٓتٝذ ١ايذلب ١ٜٛاملطًٛبٚ ,١ؾُٝا  ًٜٞؾطح َبػ
ؾُٝع أدعا ٤ايططٜك:١

اإلطار
الزمزٍ

اجملنىعات
الصغريَ

الىعد
والكاىىٌ

التكدو
الشدصٌ

حًاَ
اخلالء

التعله
باملنارسُ

دعه
الزاشديً

8

عياصز الطزيكُ الهشفًُ:
ايٛعـــــــــــــس ٚايكاْــــــــــــــــ ٖٛٚ ٕٛإطاض ايكٚ ِٝا٭خ٬م ٚايٛادبات ايتٜ ٢سٚض سٛشلا ايعٌُ
ايهؿؿٚ ٢بُٗا ًٜتعّ نٌ ا٭عها ( ٤ؾتٚ ١ٝقاز ٠ضاؾس)ٕٚ
بكٛاعس اؿطن.١
ايتعًـــــــــــــِ باملُاضغــــــــــــــ ١إٕ ايهؿؿَ ١ٝسضغ ١يًشٝاٜ ٫ ,٠تًك ٢ا٭عها ٤ؾٗٝا زضٚغاً,
ٚإمنا ٜتعًُ ٕٛعٔ ططٜل املُاضغ ١ايعًُ ,١ٝغٛا ٤ناْت
املُاضغ ١ايعًُ ١ٝيًكٚ ِٝاملباز ٨ايػاَ ١ٝيًهؿؿ ,١ٝأ ٚمماضغ١
املٗاضات ٚاملعاضف املدتًؿ ١بأغًٛب ٜٓاغب نٌ َطسً ١غٓ.١ٝ
ْعاّ اجملُٛعات ايكػرل٠

 ٖٛٚتكػ ِٝايؿطق ١أ ٚأ ٟفُٛع ١عٌُ إىل فُٛعات قػرل٠
َا بني  2إىل  4أؾطاز ,يهٜ ٞعط ٢ايؿطق ١يهٌ عه ٛؾ٢
اؿطن ١يًكٝاّ بسٚض بّٓاٚ ٤املؿاضن ١بؿهٌ زميٛقطاط٢
ٚايتعًِ َع أقطاْ٘.

اٱطــــــــــــــاض ايطَـــــــــــــــع٣

ٚتسخٌ ٖٓا مجٝع ايتكايٝس ٚايطَٛظ ٚا٭ؾهاٍ ايت ٢متٝع
اؿطنَ ١جٌ ايعٚ ٣ؾاضات اشلٛاٚ ١ٜايهؿا( ١ٜايهؿا/ ٠٤
اؾساضٚ )٠ططم ايتداطب ٚتكايٝس ايعًِ ٚايػُط ٚغرل شيو َٔ
ضَٛظ اؿطن.١

ايتكـــــــــــــسّ ايؿدكـــــــــٞ

ٖٓٚا ٜك ّٛايعه( ٛاؾٛاٍ) بٛنع خطٜط ١ظَٓ ١ٝيٓؿػ٘ َٚع
قا٥س ٙيهٜ ٞطتك ٞشاتٝاًٜٚ ,عس ٖصا َٔ أسس ٚادبات٘ مٛ
ْؿػ٘.

سٝـــــــــــــــــا ٠اــــــــــــــــــــ َٔ ٢ٖٚ ٤٬نُٔ ا٭َٛض ايت ٢جيب ايذلنٝع عًٗٝا ٢ٖٚ ,أٜهاً
َٔ نُٔ ممٝعات ايعٌُ ايهؿؿ ,٢ؾًِ ٚئ ته ٕٛاؿطن١
ؾ ٢املهتب ٚايؿك ٍٛايسضاغٚ ١ٝيهٔ َهاْٗا يف ايطبٝع١
(ايػاب ١أ ٚايكشطا ٤أ ٚعً ٢ايؿاط ... ٤٢إخل).
زعـــــــــــــــــِ ايطاؾسٜــــــــــــٔ ٚيٝؼ املككٛز ٖٓا إٔ ايعٌُ ايهؿؿٜ ٢ساض َٔ قبٌ ايطاؾسٜٔ
ؾك ٚإمنا ٖ ٞإؾاض ٠ق ١ٜٛ٭ُٖ ١ٝزعِ ايكاز ٠يف تػٝرل ايعٌُ
ايهؿؿ ٞمبا يس َٔ ِٜٗخدلات يف ايكٝازٚ ٠ايتسضٜب
ٚايتدطٚ , ٝيهٌ َطسً ١غٓ ١ٝأغًٛب يف ايسعِ ٚاٱضؾاز
ٚغًط ١اؽاش ايكطاض.
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الجوالة ترحب
بكم

01

مصطلحات خاصة بمرحلة الجوالة
املشنًات

مزحلُ اجلىالُ

املطسً ١ايعُط١ٜ

 62 – 04غٓ.١

اغِ ايٛسس٠

عؿرل ٠اؾٛاي.١

اغِ اؾُاع١

ضٖ .

عسز اؾُاع١

 4 -2دٛايني.

َػ ٍٛ٦اؾُاع َٔ ١أعهاٗ٥ا

ضا٥س.

نٝؿ ١ٝتع٘ٓٝٝ

باختٝاض ايطٖ .

ادتُاع اؾُاع١

بكٝاز ٠ايطا٥س.

َػ ٍٛ٦ايٛسس َٔ ٠أعهاٗ٥ا

ايطا٥س ا٭.ٍٚ

نٝؿ ١ٝتع٘ٓٝٝ

باختٝاض ضٚاز ايطٖٛط.

فًؼ ايٛسس٠

فًؼ اٱزاض.٠

اؽاش ايكطاض يف اجملًؼ

بإؾطاف فًؼ اٱزاضٚ ٠قٝاز ٠ايطا٥س ا٭.ٍٚ

قا٥س ايٛسس٠

 61غٓ ١عً ٢ا٭قٌ ٌٖ٪َ ,يكٝاز ٠عؿرل ٠دٛاي.١

زٚض ايكا٥س بايٓػب ١يٮؾطاز

(ايكسٜل املػتؿاض) ايٓكح ٚاملؿٛض.٠

ؾعاض املطسً١

تُٓ ١ٝاجملتُع.

ايً ٕٛاملُٝع يًُطسً١

ا٭محط.

ملحوظة
قد يكون هناك بعض االختالفات
الوطنية في المسميات الخاصة بالجوالة,
ولكنها في النهاية اختالفات غير جوهرية
ال تمس أساسيات الحركة في شيء,
ولكنها تعزز الهوية الوطنية.
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رمز الجوالة;
اٱطاض :ؾهٌ ايؿهط ٖٞٚ ٠غرل ناًَْ ١تٝذ ١إٔ ٖٓاى تهاَ ً٬بٗٓٝا ٚبني باق ٞاملطاسٌ
ٚباق ٞأضنإ َجًح ايذلب.١ٝ
ؾعاض اؾٛاي :١تُٓ ١ٝاجملتُع.
ايطَع ايطٝ٥ػ :ٞايعكا شات ايؿعبتني اييت ٜػتدسَٗا اؾٛاٍ يف تطساي٘ ٚتطَع إىل ايتُٝٝع
بني ططٜل اـرل أ ٚايؿط.
ا٭غِٗ ا٭ضبع :١بأيٛإ املطاسٌ ا٭ضبع ٚتسٍ عً ٢تهاًَ ١ٝاملطاسٌ ٚاػاٖٗا مٖ ٛسف َعني
ٖ ٖٛٚسف اؿطن.١
ايً ٕٛا٭محط :ي ٕٛايتؿاْٚ ٢ايسّ املطام ٖٚ ,صا ٖ ٛاملطًٛب َٔ اؾٛاٍ إٔ ٜتؿاْ ٢يف خسَ١
اٯخطٚ ٜٔتُٓ ١ٝفتُع٘.

02

األٍداف الرتبىيُ ملزحلُ اجلىالُ:

يهٌ َطسً ١غَٓ َٔ ١ٝطاسٌ ايهؿؿ ١ٝأٖساف تطبٖ ,١ٜٛص ٙا٭ٖساف ٖ ٞاييت ؼسز يٓا

ايعٌُ يف املٝسإ َع اؾٛايٖٚ ,١ص ٙا٭ٖساف ٚنعٗا عًُا ٤عًِ ايٓؿؼ ٚايذلب ١ٝيف ايٛطٔ
ايعطب ٞيه ٞتبًٛض أِٖ اٖ٫تُاَات اييت جيب إٔ ٜعٗٝا ٜٚسضنا ايطؿٌ ايعطب ٞيف ٖصٙ
املطسًٖٚ ,١ص ٙا٭ٖساف ٖ:ٞ
 .0ا٫يتعاّ بايك ِٝايس ١ٜٝٓيف اؿٝا ٠ايؿدك.١ٝ
 .6تك ِٜٛاملٛاقـ يف إطاض َٔ ايكٚ ِٝا٭خ٬م ٚايعازات ٚايتكايٝس يف اجملتُع.
 .3تطغٝذ أغؼ ايعٌُ بطٚح اؾُاع.١
 .2ا٫بتهاض يتشػني ظطٚف ايعٌُ ايؿطزٚ ٟاؾُاع.ٞ
 .1ايتُػو باؿكٛم ٚآزا ٤ايٛادبات يف اؿٝا ٠ايؿدكٚ ١ٝا٫دتُاع.١ٝ
 .2تسع ِٝايكسضات ٚاملٗاضات املٗٓ.١ٝ
 .3تُٓ ١ٝاملٗاضات ايكٝاز ١ٜاملدتًؿ.١
َٛ .4ادٗ ١املؿه٬ت ا٫دتُاعٚ ١ٝايب ١ٝ٦ٝاؿايٚ ١ٝاملػتكبً.١ٝ
 .5ايتعطف عً ٢اجملتُعات اـاضدٚ ١ٝأْعُتٗا ٚته ٜٔٛقساقات.
 .00ا٫ضتكا ٤مبػت ٣ٛا٭زا ٤ايبسْ ٞيٓؿػ٘ ٚاٯخط ٜٔيتشكٝل ايكشٚ ١ايٓؿاط.
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وعد وقاىىٌ اجلىالُ
ٜطايب مجٝع ا٭عها ٤يف اؿطن ١ايهؿؿ ١ٝبا٫يتعاّ بايٛعس ٚايكاْ ٕٛعػب َا دا ٤يف
زغتٛض املٓعُ ١ايعامل ١ٝيًشطن ١ايهؿؿَٚ ,١ٝػُ ٢ايهؿاؾ ١أعِ ٚأسلٌ يهٌ املطاسٌ,
يصا غٓصنط ٖٓا ٚعس ٚقاْ ٕٛايهؿاؾ:١
وعد الهشافُ:
أعس بؿطيف إٔ أبصٍ دٗس ٟيف ايكٝاّ بٛاديب م ٛاهلل ثِ ايٛطٔٚ ,إٔ أغاعس ايٓاؽ يف مجٝع
ايعطٚفٚ ,إٔ أعٌُ بكاْ ٕٛايهؿاؾ.١

قاىىٌ الهشافُ:
 اؾٛاٍ قازم

 اؾٛاٍ كًل

 اؾٛاٍ ْاؾع

 اؾٛاٍ ٚزٚز

 اؾٛاٍ َٗصب

 اؾٛاٍ ضؾٝل باؿٛٝإ قب يًٓبات

 اؾٛاٍ َطٝع

 اؾٛاٍ باف

 اؾٛاٍ َكتكس

 اؾٛاٍ طاٖط
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الخصائص السنية لمرحلة الجوالة (من  35-29سنة);
إٕ َٔ أِٖ املعًَٛات اييت جيب إٔ ٜسضنٗا ايكا٥س قبٌ
ايتعاٌَ َع اؾٛايني ٖ ٞاـكا٥ل ايػٓ ,١ٝسٝح إٕ ٖصٙ
اـكا٥ل َٖ ٞؿتاح ايعٌُ َعِٗٚ,يكس تعُسْا يف ٖصا
ايسي ٌٝعسّ شنط اـكا٥ل بايؿهٌ ايُٓطٚ ,ٞيهٔ
ْعطض عًٝهِ غطزًا ـكا٥ل املطسًٚ ١ا٭ْؿط ١املٓاغب١
شلص ٙاـكا٥ل ,نُا أْٓا ْهع بني أٜسٜهِ ؾٛا٥س َعطؾ١

تطبيق عملي
اعلم أيها القائد أن مفتاح العمل مع الجوالة,
هو أنك تتعامل مع رجال كبار في بداية
رشدهم ,لذلك كل ما يثري الفكر ويتحدى
قوة البدن يساعدهم على االنجذاب للحركة
وأنشطتها.

ٖص ٙاـكا٥ل َٚا ْٖ ٞػب ١غًط ١ايكا٥س ٚطبٝع ١ع٬قت٘
َع اؾٛاٍ ,نٌ شيو غٛف ٜؿ ٞبايػطض سني ايتعاٌَ َع اؾٛاي.١
 َٔٚا٭َٛض ايٛادب شنطٖا ,أْ٘ ميهٓو أٜٗا ايكا٥س إٔ تكٓـ اـكا٥ل ايػٓ ١ٝإىل
دٛاْب ايتُٓ ١ٝايؿدك( ٖٞٚ ١ٝغٓتعطض يؿطح ٖص ٙاؾٛاْب ٫سكاً):
اؾاْب ايطٚسٞ

اؾاْب اْ٫ؿعايٞ

اؾاْب اؾػُٞ

اؾاْب ا٫دتُاعٞ

اؾاْب ايعكًٞ
ٖٚص ٙاؾٛاْب ٖ ٞاييت ضنع عًٗٝا ٖسف اؿطن ١ايهؿؿ ١ٝي٬ضتكا ٤بكسضات ا٭ؾطاز إىل
أقك ٢زضد ,١يصا جيب عًٝو َعطؾ ١اـكا٥ل ايػَٓ ١ٝعطؾ ١دٝسٚ ,٠إٔ تتكٔ نٝؿ١ٝ
ايتعاٌَ َع ا٭ؾطاز سػب ٖص ٙاـكا٥ل ٚسػب طبٝع ١ايع٬ق ١بٓٝو ٚب.ِٗٓٝ
األىشطُ املياسبُ

خصائص املزحلُ

ْهر اشلٝهٌ اؾػُٚ ٞتٛاظٕ ايػسز.

ا٫عتُاز عً ٢ق ٠ٛايؿباب يف ايدلاَر ٚخاق ً١بطاَر خسَٚ ١تُٓ ١ٝاجملتُع.

اغتكطاض ايٓؿاط اؿطنٚ ,ٞاظزٜاز املٗاضات

اٖ٫تُاّ بايدلاَر اييت تؿطؽ ايطاقَ ١جٌ ايطسً ١اـً ( ١ٜٛايبشح

اؿػٚ ١ٝظٜاز ٠ايك ٠ٛايعهًٚ ١ٝايطؾاق,١

ٚايسضاغ -١ؾاض ٠ايطساي/١ايطٜان.).../١ٝ

ٚانتُاٍ ايتشٌُ ٚاملطٚ ١ْٚايػطع.١
ٚدٛز ثبات اْؿعايْٚ ٞعٚع م ٛاملجايٚ ١ٝانتُاٍ

تععٜع ؾدكٝاتِٗ عٔ ططٜل بطاَر تٗتِ باٱبساع ٚإظٗاض ايكسضات

ايٓهر اْ٫ؿعاي.ٞ

ايؿدكَ( ١ٝجٌ إعساز ا٭عاخ ايعًُ ١ٝاملتكسَٚ ١إتكإ َٗاضات
ايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج.)١

ايكسض ٠عً ٢ايتكطف يف املٛاقـ املدتًؿ١

تٛد ٘ٝقسضاتِٗ م ٛاملؿٝس ٚإعطا ٤ايؿطق ١شلِ ناًَ٫ ١ؽاش ايكطاض

ٚايطغب ١يف ؼكٝل ا٫غتكٜ ٍ٬كاسب٘ ؾعٛض

ٚتٓؿٝص.ٙ

بعسّ ؾِٗ اٯخط ٜٔي٘ أسٝاْاً.
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اٖ٫تُاّ مبؿه٬ت ايعٚاز.

اٖ٫تُاّ بدلاَر ايكش ١اٱلابٚ ١ٝعكس ْسٚات اؿٛاض َع املػٛ٦يني
ٚاٱخكاٝ٥ني ملٓاقؿ ١قهاٜا ايؿباب يف ٖصا اجملاٍ.

انتُاٍ ايصناٚٚ ٤قٛي٘ يسضد ١عائَ ١ٝ

تهًٝؿِٗ مبٗاّ تسضٜب ١ٝتعتُس عً ٢ايبشح ٚا٫غتككا ٤ٱعساز زضاغات

ايٓهر ٚظٗٛض قسضات املٓاقؿٚ ١اٱقٓاع.

ٚبطاَر تػص ٟقسضاتِٗ ٚتػِٗ يف تُٓ ١ٝفتُعاتِٗٚ ,اغتدساّ ايعكـ
ايصٖين يف َٓاقؿَ ١ؿانٌ تٛاد٘ ايؿباب ٚاجملتُع ٚتؿبع يس ِٜٗسب
إظٗاض ايصات ٚاملٓاقؿٚ ١اٱقٓاع.

اظزٜاز ايكسض ٠عً ٢ايتشكٚ ٌٝايتعًِ ايصات.ٞ

ا٫عتُاز يف ؾاضات اشلٛاٜات ٚايدلاَر عً ٢ايتعًِ ايصات.ٞ

ظٗٛض ايتؿهرل بؿهٌ عًُ ٞيف املػتكبٌ.

اٖ٫تُاّ بايدلاَر اييت تعٌُ عً ٢ؼسٜس َٚ ٍٛٝطُٛسات ايؿباب.

ايطغب ١يف ته ٜٔٛؾدكٝت٘ ضٚسٝاً عٔ ططٜل

ا٫غتعاْ ١مبتدككني يف فاٍ اٱضؾاز ايسٜين يتًب ١ٝاستٝاداتِٗ يف ؾِٗ

اؽاش َٓٗر خام يف سٝات٘ ٚتته ٕٛيسٜ٘

ايعكٝسٚ ٠ايس.ٜٔ

فُٛع َٔ ١ايكٚ ِٝا٫ػاٖات ٜٗتس ٟبٗا يف
غًٛن٘.
اٖ٫تُاّ بايتعطف عً ٢إعذاظ اـايل ٭غطاض

تهًٝؿِٗ بإدطا ٤زضاغات اعتُازا عًَ ٢طادع يًتعطف عً ٢أغطاض ايهٕٛ

ايهٚ ٕٛاؿٝا.٠

ٚاؿٝا.٠

فائدَ معزفُ ٍذه اخلصائص للكائد:

ٜٓبػـــ ٞعًـــ ٢ايكا٥ـــس اٱؾـــطاف عًـــ ٢إعـــساز ايـــدلاَر ايـــيت تتٛاؾـــل َـــع مجٝـــع دٛاْـــب منـــ ٛاؾـــٛاٍ

(اؾػــُ ,١ٝاؿطنٝــ ,١اْ٫ؿعايٝــ ,١ا٫دتُاعٝــ ,١ايعكًٝــ ,١ايطٚسٝــٚ ,)١شيــو عــٔ ططٜــل َعطؾتــ٘
باٯت:٢
 تتُٝع ٖص ٙاملطسً ١غكٛق ١ٝغرل َتٛادس ٠يف املطاسٌ ايج٬خ ايػابكٚ ١يـ ٛأْٗـا تتـساخٌ يف
بساٜتٗا َع خكا٥ل املطسً ١ايػابك ١إ ٫أْٗا يف ْٗاٜتٗـا تكـبح َتُـاٜع ٠بؿـهٌ ٚانـح َـٔ
سٝح ايٓهر ٚانتُاٍ ايٓٛاس ٞاملدتًؿ ١يف ناؾ ١ايٛظا٥ـ.
ٚ مما ميٝع ٖص ٙاملطسًٚ ١جيب إٔ ٜسضنـ٘ ايكا٥ـس إٔ زٚضٖٓ ٙـا ٜؿـب٘ زٚض ايكـسٜل املػتؿـاض
ٜٚذلى شلِ َٔ ططف خؿ ٞايتكطف ٚاٱزاضٚ ٠ايكٝازٚ ٠ايتدط. ٝ
 بـٌ ٚميهــٔ يًكا٥ــس إٔ ٜػــتؿٝس َــٔ أؾــطاز ٖــص ٙاملطسًــ ١يف املػــاعس ٠يف إزاض ٠ايٛســسات َــٔ
املطاسٌ ايػابك ١ؼت إؾطاؾ٘ ٚبٓؿؼ ايٛقت ٜؿبع يس ِٜٗاستٝادِٗ يًكٝازٚ ٠ايؿعٛض بتكـسٜط
ايصاتٚ ,نِ َٔ تًُٝص ؾام أغتاش ٙيف ٖص ٙاملطسً.١
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صفُ الكائد يف ٍذه املزحلُ

ىشبُ التدخل يف الربىامج وقًادَ الفزقُ

ايكسٜل املػتؿاض

قس تكٌ إىل %60

يكس ؾب٘ بازٕ با ٍٚايسٚض ايصًٜ ٣عب٘ ايكا٥س ايطاؾس ؾ ٢ايهؿؿ( ١ٝؾ ٢تٓؿٝص َا ٜطٜس ٙايؿت١ٝ
ٚايؿباب سػب َا ٜطغبٚ ٕٛسػب اـكا٥ل ايػٓٚ ١ٝيٝؼ َا ٜطٜسٚ ,)ٖٛ ٙشيو عاّ 0505
يف نتاب ايهؿؿ ١ٝيًؿتٝإ ,بأْ٘ نكٝس ايػُو ,ؾأْت ٫تهع ؾ ٢ايكٓاض ٠عٓسَا
تكطاز ايػُو طعُاً َٔ ايػصا ٤ايص ٣تؿهً٘ٚ ,يهٓو تهع زٚزاً أ ٚسؿطات يٝؼ شلا أ٣
ع٬ق ١بايٓعاّ ايػصا ٢٥يٲْػإٖٚ ,ص َا أضاز ٙبازٕ با ٍٚعٓسَا قاٍ "اغأٍ ايؿتٖٚ ,"٢صا ٖٛ
ايص ٣غ٪ٝز ٣إىل بكا ٤ايؿتٚ ١ٝايؿباب ؾ ٢اؿطنٚ ١دصب آخط ٜٔشلا.
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جوانب التنمية الشخصية;
نُا شنطْا غابكاً ,إٕ ٖسف اؿطن ١ايهؿؿ ١ٝضنع عً ٢دٛاْب ايتُٓ ١ٝايؿدك١ٝ
يٮؾطاز ,٭ْ٘ َٔ خ ٍ٬شيو غٛف ٜكبش ٕٛقازض ٜٔعً ٢أزا ٤زٚضِٖ يف اجملتُع بؿهٌ
ؾعاٍ ٚإجيابٖٓٚ ,ٞا غٛف ْك ّٛبؿطح ٖص ٙاؾٛاْب ٚأبعاز ايتُٓ ١ٝيهٌ داْب.
إٕ أ ٟإْػإ ٜته َٔ ٕٛدػس ٚضٚح ٚعكٌ َٚؿاعط ٚطبٝع ١ادتُاعٖٚ ,١ٝص ٙا٭دعاٖٞ ٤
اييت ته ٕٛؾدك ١ٝاٱْػإ ,يصيو جيب إٔ ُْٓ ٞؾ ٢نٌ إْػإ اؾاْب اؾػُٞ
ٚايطٚسٚ ٞايعكًٚ ٞاْ٫ؿعايٚ ٞا٫دتُاع ٞيهٜ ٞهتٌُ بٗا مجٝعاً اؾاْب ايؿدكٖٛٚ ,ٞ

عكـــل

اجلاىب العكلٌ

روح

اجلاىب الزوحٌ

مشاعـز

اجلاىب االىفعالٌ

طبًعُ اجتناعًُ

اجلاىب االجتناعٌ

ٍىيُ اإلىشاٌ

يتهىٌ
اإلىشاٌ مً

جشــد

اجلاىب البدىٌ
اجلاىب الشدصٌ

َا ٜٛنش٘ ايؿهٌ ايتاىل :

ٖ َٔٚصا املٓطًل ؾإٕ عًٓٝا إٔ ْٗتِ بتُٓ ١ٝمجٝع اؾٛاْب يه ٞتُٓ ٛؾدك ١ٝايؿتٚ ١ٝايؿباب يف
ايهؿؿ ١ٝبؿهٌ غًٚ ِٝتعط ٞيٓا يف ايٓٗا ١ٜايؿدك ١ٝاييت ْطدٖٛا ,ؾً ٛؾطض أْٓا يف كِٝ
نؿؿ ٞمناضؽ ا٭عُاٍ ايهؿؿ ١ٝاملعتاز ,٠ؾإْٓا لس إٔ اؾٛاٍ ٜك ّٛبأزا ٤ايك ٠٬يف أٚقاتٗا,
ٖٚصا ٪ٜز ٟإىل تُٓ ١ٝاؾاْب ايطٚس ,ٞنُا أْ٘ مياضؽ بعض ايتُاض ٜٔايطٜان ١ٝاـؿٝؿ ١عٓس
ايكباح ايبانط ٜٚتػص ٟمبهْٛات َتهاًَ َٔ ١ايػصاٖٚ ,٤صا  ُٜٞٓاؾاْب اؾػسٚ ,ٟعٓس
ايعكط ٜك ّٛمبؿاضن ١ظَ ٘٥٬يف َػابك ١ثكاؾٜٚ ١ٝؿٛظ ايػساغ ٞايصٜٓ ٟتُ ٞيٖ٘ٓٚ ,ا ٜتِ تُٓ١ٝ
اؾاْب ايعكًٚ ٞا٫دتُاعٚ ,ٞيف آخط املعػهط ٜٛزع ظَ ٙ٤٬عً ٢أٌَ ايًكا ٤بِٗ يف ا٫دتُاع
ايكازّٖٓٚ ,ا ته ٕٛتُٓ ١ٝاؾاْب اْ٫ؿعاي ٞبني اؿعٕ ٚايؿطح ,نٌ شيو غ٪ٝز ٟبايتاي ٞإىل تُٓ١ٝ
اؾاْب ايؿدك ٞعٓس اؾٛاٍَٚ ,ع تطانِ اـدلات املدتًؿ ١زاخٌ ايهؿؿٚ ١ٝخاضدٗا ,خيطز يٓا
ؾتٚ ١ٝؾباباً ٚقس منٛا بؿهٌ غً ِٝيٝكٛزٚا فتُعاتِٗ بٓذاح.
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احملاور التطبًكًُ الرتبىيُ اليت تينٌ جىاىب التينًُ الشدصًُ:3
يهٌ داْب َٔ اؾٛاْب ايػت ١بعض احملاٚض ايذلب ١ٜٛت٪ز ٣إىل تُٓٝتٚ ,١تػع ٢يف تهاًَ١ٝ
إىل ته ٜٔٛايؿدك ١ٝايػ ١ٜٛيًذٛاٍٖٚ ,ص ٙاحملاٚض (َٛظع ١سػب دٛاْب ايتُٓ١ٝ
ايؿدك:)١ٝ
احملاٚض ايتطبٝك ١ٝايذلب ١ٜٛيًذاْب ايطٚس:ٞ
تعتُس قاٚض اؾاْب ايطٚس ٞعً ٢ؾتح آؾام يًتُٓ ١ٝايطٚسٖٚ ,١ٝص ٙاحملاٚض ٖ:ٞ
 ايعباز :٠ؾعً ٢اؾٛاٍ إٔ ٪ٜز ٟؾطٚن٘ ٚٚادبات٘ ايس.١ٜٝٓ
 ايتؿهط يف خًل اهللٖٚ :صا احملٛض  ُٜٞٓاضتباط٘ ايطٚس ٞباهلل ٚببسٜع كًٛقات٘.
 عٌُ اـرل :إٔ ٜه ٕٛاؾٛاٍ غباقاً إىل عٌُ اـرل.
 املعاَ٬ت :ؾعً ٢اؾٛاٍ إٔ ٜطاعَ ٞعاًَ ١اٯخطٚ ٜٔإٔ حيػٔ ايعٔ يف اٯخط.ٜٔ
 اؿهُ :١قس ٜهٖ ٕٛصا احملٛض أندل َٔ إزضاى اؾٛاٍ ,يهٔ جيب إٔ ٜطب ٢عً٢
سػٔ ايتكطف يف املٛاقـ املدتًؿ ١عػب َا تعًِ َٔ تعاي ِٝز.١ٜٝٓ
احملاٚض ايتطبٝك ١ٝايذلب ١ٜٛيًذاْب ايبسْ:ٞ
ٖ ُٜٞٓصا اؾاْب ا٫ضتكا ٤بكش ١اؾػِ ٚاؿؿاظ عً ٢ايكش ١ايعاَ َٔ ١خ ٍ٬احملاٚض
ايتاي:١ٝ
َ عطؾ ١استٝادات اؾػِ َٔ :خ ٍ٬ايتعطف عًٚ ٢ظا٥ـ اؾػِٚ ,ايتػرلات
ايؿػٛٝيٛدٚ ,١ٝع٬ق ١اؾػِ َع ايب ١٦ٝاحملٝط.١
 اؿؿاظ عً ٢قش ١اؾػِ َٔ :خ ٍ٬ايكش ١ايعاَٚ ١ايٓعاؾ ١ايعاَٚ ١ايتػص١ٜ
ٚايتُاض ٜٔايطٜان.١ٝ
 نؿا ٠٤اؾػِ َٔ :خ ٍ٬تُٓ ١ٝاؿٛاؽٚ ,تُٓ ١ٝايًٝاق ١ايبسْ.١ٝ
احملاٚض ايتطبٝك ١ٝايذلب ١ٜٛيًذاْب ايعكً:ٞ
يتُٓ ١ٝاؾاْب ايعكً ٞجيب اْ٫تبا ٙيًُشاٚض ايتاي:١ٝ
 مجع املعًَٛات َٔ :خ ٍ٬سب ا٫غتهؿاف ٚامل٬سعٚ ١ايبشح ايعًُ.ٞ
 ؼً ٌٝاملعًَٛات َٔ :خ ٍ٬تكٓٝـ ٚؼً ٌٝاملعًَٛات ٚتصنطٖا سني اؿاد.١
3

ملعٜس َٔ املعًَٛات يف ٖصا اؾاْب ,ميهٔ ايطدٛع يهتاب ططٜك ١ايتذسٜس يف ايدلْاَر ايهؿؿRenewed Appraoch to ( ٞ

 )Programme – RAPايكازض عٔ املهتب ايهؿؿ ٞايعاملٚ ,6001 ٞميهٔ ؼُ َٔ ً٘ٝعً ٢اٱْذلْت
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 سٌ املؿه٬ت َٔ :خ ٍ٬ايتذاضب ٚاـدلات اييت تعٌُ عً ٢سٌ املؿه٬ت ايعكً١ٝ
اييت تٛاد٘ ايؿت.٢
احملاٚض ايتطبٝك ١ٝايذلب ١ٜٛيًذاْب اْ٫ؿعاي:ٞ
ٖص ٙاحملاٚض يتُٓ ١ٝاملؿاعط ٚا٭ساغٝؼ اٱْػاْ َٔ ١ٝخ:ٍ٬
 انتؿاف ايصات َٔ :خ ٍ٬ايتعطف عً ٢ا٭ساغٝؼ ايؿدكٚ ١ٝانتؿاف ايكسضات
ايصات.١ٝ
 ايتعبرل عٔ ايصات َٔ :خ ٍ٬ايتشهِ يف املؿاعط ٚايتشهِ عٓس ايتعبرل عٓٗا.
 ؼٌُ املػٛ٦يٚ ١ٝايتشهِ يف ايصات َٔ :خ ٍ٬ايتشهِ يف املؿاعط ٚايكسض ٠عً٢
ؼٌُ املػٛ٦ي.١ٝ
احملاٚض ايتطبٝك ١ٝايذلب ١ٜٛيًذاْب ا٫دتُاع:ٞ
تٓسضز ٖٓا بعض ايتطبٝكات اييت تػاعس عً ٢اْ٫سَاز يف اجملتُع بهٌ ٜػط ٚغٗٛي:١
 ايع٬قات ٚا٫تكاٍ َٔ :خ ٍ٬تُٓ ١ٝا٫تكاٍ َع اٯخطٚ ٜٔتُٓ ١ٝايع٬قات َعِٗ.
 ايتعاٚ ٕٚايكٝاز َٔ :٠خ ٍ٬اٱسػاؽ باملػٛ٦ي ١ٝػا ٙاجملتُع ٚايتؿاعٌ َع َؿانً٘.
 ايتهأَ ٚخسَ ١اجملتُع َٔ :خ ٍ٬ايتؿاعٌ َع اجملتُع ٚتكس ِٜاـسَ ١ي٘.
احملاٚض ايتطبٝك ١ٝايذلب ١ٜٛيًذاْب ايؿدك:ٞ
ٖصا اؾاْب ٖ ٛايصٜ ٟدلظ ايتهاٌَ بني مجٝع اؾٛاْب ا٭خطٜٚ ,٣عٗط تطبٝكات٘ يف اٯت:ٞ
 اشل َٔ :١ٜٛخَ ٍ٬عطؾ ١ا٭ٖساف اـاق ١يًؿطز ػاْ ٙؿػ٘ ٚاٯخط.ٜٔ
 ا٫غتك٬ي َٔ :١ٝخ ٍ٬ايتعاٌَ َع ا٭َٛض باغتك٬يٚ ١ٝتؿطز ز ٕٚإغؿاٍ سل اجملتُع
َٔ سٛيٜ٘ٚ ,عٗط شيو يف ططٜك ١اؿهِ عً ٢ا٭َٛض املدتًؿ.١
 ا٫يتعاّ َٔ :خ ٍ٬اؽاش ايكطاضات ايؿدكٚ ١ٝا٫يتعاّ بٗا َٔ خ ٍ٬ايتذاضب
ٚاـدلات ٚاملباز.٨
ٖص ٙايتطبٝكات ايذلب ١ٜٛعاَ ١عً ٢مجٝع املطاسٌٚ ,جيب ايتعاٌَ َعٗا بتسضز سػب املطسً١
ايػٓٚ ,١ٝيهٔ املِٗ يف ا٭َط َٖ ٛطاعا ٠تُٓ ١ٝاؾٛاْب ايؿدك ١ٝاملدتًؿ ١يًٛق ٍٛإىل
ايؿدك ١ٝاملتهاًَٖٚ ,١صا َا مت َطاعات٘ يف اجملا٫ت املدتًؿ ١يًُٓٗر ايهؿؿ ٞايعطب.ٞ
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جمول;
ؾدك ١ٝمج ٖٞ ... ٍٛؾدك ١ٝنطت١ْٝٛ
ضَع ١ٜقسٜك ١يًهؿاؾ ١ايعطبٚ ,١ٝمجٍٛ
ٜتذػس يف ؾهٌ مجٌ ٜطتسَٓ ٟسً٬ٜ
نؿؿٝاً ٚقبعٚ ,١حيٌُ عً ٢ظٗط ٙسكٝب١
ظٗط ٚعكا ايهؿاف شات ايؿعبتني,
ٚيكس مت اختٝاض اؾٌُ ٭ْ٘ اؿٛٝإ
ا٭نجط اْتؿاضاً يف قشاض ٟب٬زْا ايعطب١ٝ
نًٗاٚ ,تتُتع اؾُاٍ غكاٍ نجرلَٔ ٠
خكاٍ قاْ ٕٛايهؿاؾ ,١ؾْٗ ٛاؾع,
َٚكتكسٚ ,بؿٛفٚ ,قبٛضٚ ,قسٜل
كًلٚ ,حيب ايػؿط ٚايتذٛاٍ َجٌ
ايهؿاؾني.
ٚاغتؿاز َٔ ٠ػطب ١مج ٍٛيف املدِٝ
ايهؿؿ ٞايعطب ٞايـ 92ايص ٟأقاَت٘
ا٭َاْ ١ايعاَ ١مبكط عاّ  9202مبشاؾع١
 6أنتٛبط ,نتُ ١ُٝيًُد َٔٚ ,ِٝبعس
مت ١ُٝيًُ ١ٜٛ٦ايهؿؿ ١ٝايعطب ,١ٝؾػٛف
ٜتِ ا٫غتعاْ ١ظُ ٍٛبعس شيو يف ايهجرل َٔ ا٭عُاٍ ايهؿؿَٗٓٚ ,١ٝا املٓاٖرٚ ,املطبٛعات
اٱع ١َٝ٬ايهؿؿٚ ,١ٝغرل شيو َٔ إقساضات املٓعُ ١ايهؿؿ ١ٝايعطب ,١ٝؾػٛف لسٜ ٙتشسخ إىل
ايؿباب ٚمياضؽ ا٭ْؿطٚ ١غٛف ٜه ٖٛ ٕٛايؿدك ١ٝاحملبب ١يس ٣ايٓـٚ ٤ايؿباب ايهؿؿٞ
ايعطب.ٞ
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مجاالت منهج
الجوالة
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تعتدل عًُ ١ٝتطٜٛط املٓاٖر ايهؿؿ ١ٝايعطب َٔ ١ٝأِٖ ا٭ٚيٜٛاتٜٚ ,ؿدط اٱقً ِٝايهؿؿٞ
ايعطب ٞبأْ٘ اٱقً ِٝا٭ٚسس عًَ ٢ػت ٣ٛا٭قاي ِٝايهؿؿ ١ٝيف ايعامل ايصٚ ٟنع أغاغاً
يًدلاَر ايهؿؿ ١ٝعً ٢املػت ٣ٛاٱقً ُٞٝيهاؾ ١املطاسٌ ايعُط.١ٜ
ٚاملٓاٖر ايهؿؿ ١ٝتعتدل ايططٜل ايٛانح ايصٜ ٟػرل عً ٘ٝايكا٥س ٚايؿت ٢يهٜ ٞك ٬يف ْٗا١ٜ
ٖصا ايططٜل إىل ؼكٝل اشلسف ايهؿؿَٗ ,ٞتس ٜٔيف ايططٜل مبباز ٨اؿطن ١ايهؿؿ١ٝ
َٚتبعني يف َػرلتُٗا ايططٜك ١ايهؿؿٚ ,١ٝيٝؼ املعٓ ٢إٔ ٖصا ايططٜل ٖ ٛايططٜل ا٭ٚسس
ايص ٟإشا ساز عٓ٘ ايكا٥س أٚايؿتٜ ٢ه ٕ٬ايططٜلٚ ,إمنا ٖصا ٖ ٛايططٜل ايٛاغع ايصٟ
ميهٓٓا َٔ اٱبساع ٚا٫بتهاض نٝؿُا ؾٓ٦اَ ,ازَٓا مل منؼ أغاغٝات اؿطن ١ايهؿؿ١ٝ
(اشلسف ,املباز ,٨ايططٜك ,)١ؾٓشٔ املبسع ٕٛايص ٜٔطٛضْا ايهؿؿٚ ١ٝدعًٓاٖا تػتُط ست٢
اٯٕ َٔ بعس إٔ ٚنع يبٓتٗا ايًٛضز بازٕ باٚ ,ٍٚؾُٝا َ٬َ ًٜٞح َٓٗر اؾٛاي. ١
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المبادئ األساسية للمنهج;
 - 0ا٭قاي ١ايهؿؿ َٔ ١ٝسٝح ايتُػو باشلسف ٚاملبازٚ ٨ايططٜكـ ١ايهؿـؿ ١ٝايـيت ٚنـعتٗا
املٓعُ ١ايهؿؿ ١ٝايعامل.١ٝ
 - 6متهـني ايهؿــاؾني عًـ ٢كتًـــ َطاسًـِٗ َــٔ ا٭ؾـباٍ إىل اؾٛايــَ ١ـٔ ايتــعٚز باملعــاضف
ٚاملٗاضات ٚايػًٛنٝات اييت تطغذ يس ِٜٗايٛع ٞباشل ١ٜٛايٛطٓٚ ١ٝايعطبٚ ١ٝنـصيو ايـٛعٞ
باْ٫ؿتاح عً ٢اؿساثٚ ١اؿهاض ٠اٱْػاْ.١ٝ
 - 3إعساز ايهؿاؾني ؿٝاٖ٪ًَ ٠ا اٱخاٚ ٤احملب ١بني مجٝع ا٭دٓاؽ ٚا٭عطام ٚا٭زٜإ.
 - 2متهني ايهؿاؾني َٔ بٓا ٤ؾدكٝتِٗ بؿهٌ شات.ٞ
 - 1املػاعس ٠عً ٢إشنا ٤ايؿدكٚ ١ٝتًَُٓ ١ٝهاتٗا ٚته ٜٔٛايؿهط ايٓكسٚ ٟاٱضاز ٠ايؿعايـ١
عٝح ٜتعٛز ايهؿاف عً ٢ايتبكط يف اؿهِ ٚايجكـ ١بـايٓؿؼ ٚضٚح املبـازضٚ ٠اٱبـساع يف
ايعٌُ.
 - 2ؼكٝل ايتهاٌَ ٚايتٛاظٕ يف تطب ١ٝايهؿاؾني ضٚسٝاً ٚبسْٝاً ٚغًٛنٝاً ٚادتُاعٝاً.
 - 3تٗ٦ٝــ ١ايهؿــاؾني عًــ ٢ســب ايعُــٌ ٚايتبكــط بكُٝتــ٘ ا٭خ٬قٝــٚ ١زٚض ٙايؿعــاٍ يف تهــٜٔٛ
ايؿدكـٚ ١ٝغــطؽ ايطُــٛح إىل ايتؿــٛم ٚاٱبــساع ٚؼكٝــل ايــسؾاع عــٔ ايــٛطٔ ٚاملػــاُٖ ١يف
اظزٖاضٚ ٙيف إثطا ٤اؿهاض ٠ايعطبٚ ١ٝاٱْػاْ.١ٝ
 - 4تسضٜب ايهؿاؾني عً ٢اؿٝا ٠اؾُاعٚ ١ٝسب ايػرل ست ٢تُٓ ٛيس ِٜٗضٚح املٛاطٓٚ ١اؿـؼ
املسْٚ ٞؾل َا تتطًب٘ اؿٝا ٠اٱْػاْ( ١ٝبٓٛز ايكاْ.)ٕٛ
 - 5تهاٌَ املٓاٖر ايهؿؿَ ١ٝع املٓاٖر املسضغ.١ٝ
 - 00اعتُاز املٓاٖر ايهؿؿ ١ٝعً ٢ايتطبٝل ٚاملُاضغ ١ايؿطزٚ ١ٜاؾُاع.١ٝ

ٚجيب ا٫يتؿات ٖٓا إىل أُٖ ١ٝشنط ثابتني أغاغٝني جيب أ ٫ؼٝس عُٓٗا أعٓٓٝـا عٓـس ايـتؿهرل يف
املٓٗر (غٛا ٤يف ايٛنع أٚايتطبٝل) ُٖٚا:

ايسٚ ٜٔايعطٚب١
ؾسٜٓٓا ٚعطٚبتٓا ُٖا َٔ ايجٛابت اشلاَ ١اييت جيب إٔ ْهعٗا
قٛب أعٓٓٝا طٛاٍ ايٛقت.
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مجاالت المنهج الكشفي;
يكس مت ٚنع فا٫ت ايعٌُ باملٓاٖر عٝح تكػِ إىل  1أقػاّ ضٝ٥ػ ١ٝمتجٌ دٛاْب ايتُٓ١ٝ
ايؿدك ١ٝايطٚسٚ ,١ٝايعكًٚ ,١ٝايبسْٚ ,١ٝا٫دتُاع ١ٝباٱناؾ ١إىل اؾاْب ايهؿؿٚ ,ٞتتهاٌَ
ؾُٝا بٗٓٝا يبٓا ٤ايؿدكٚ ,١ٝتتسضز بتهاًَ ١ٝبني املطاسٌ ايػٓ ١ٝا٭ضبع (ا٭ؾباٍ ,ايؿتٝإ,
ايهؿاف املتكسّ ,اؾٛايٚ ,)١زاخٌ نٌ داْب تته ٕٛفُٛع َٔ ١اجملا٫ت تتٓاغب يف قتٛاٖا
ٚططٜك ١تػُٝتٗا َع طبٝع ١املطسً ١ايػٖٓٚ ,١ٝص ٙاجملا٫ت جيب إٔ ٜعًِ ايص ٟغٝكطٖ٩ا أْٗا يٝػت
َٓؿكً ١اْؿكا ً٫نًٝاً عٔ بعهٗا ايبعض ٚيهٓٗا َتساخً ١ؾُٝا بٗٓٝاٜٚ ,عٗط شيو يف ايدلْاَر
ايهؿؿ ٞايص ٟغٝتِ تٓؿٝص.ٙ
ٚيكس مت َطاعا ٠إٔ ٜه ٕٛاملٓٗر يف نٌ َطسً ١عُطَ ١ٜتهاََ ً٬ع املٓٗر يف املطاسٌ اييت تػبك٘
أ ٚتً ,٘ٝيصيو غٓذس إٔ اشلسف ايطٝ٥ػ ٞيهٌ قػِ َٔ أقػاّ دٛاْب ايتُٓ ١ٝايؿدك ١ٝثابت يف
نٌ املطاسٌ ايعُط ,١ٜبُٓٝا ؽتًـ اجملا٫ت ٚا٭ٖساف اـاق ١يف نٌ َطسً ١مبا ٜتٓاغب َع
اـكا٥ل ايػٓ ١ٝيًُطسً ,١نُا أْ٘ مت َطاعا ٠ايعُ ١َٝٛيف ا٭ْؿط ١مبا ٜتؿل َعٓا عطبٝاً ,يهٔ
يهٌ بٚ ١٦ٝفتُع (ٚطٓٝاً أ ٚقًٝاً) خكٛقٝت٘ اييت ميهٔ إٔ تتهٝـ َع٘ املٓاٖر ز ٕٚاملػاؽ
بأغاغٝات اؿطن ١ايهؿؿٚ ١ٝا٭ٖساف ايعاَ ١يًُٓٗر.
ٚجيب ا٭خص يف ا٫عتباض أُٖ ١ٝزخ ٍٛاجملاٍ ايهؿؿ ٞيف نٌ ا٭ْؿط ,١سٝح أْو غتٓؿص مجٝع
ٖص ٙا٭ْؿط ١باغتدساّ ايططٜك ١ايهؿؿٚ ١ٝأْت تطتس ٟايع ٟايهؿؿ ,ٞزاخٌ كُٝات تتبع
ايتكايٝس ايهؿؿٚ ,١ٝبؿَٓٗٚ ٕٛاضات نؿؿ ١ٝجيب عً ٢نٌ عه ٛيف اؿطن ١إٔ ٜعطؾٗا ,ؾإْٓا
ْطبل مجٝع ا٭ْؿط ١يف اجملا٫ت ا٭خط َٔ ٣خ ٍ٬اجملاٍ ايهؿؿ.ٞ
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وتتطح ٍذه اجملاالت يف اجلدول اآلتٌ:
الجوانب

مجاالت المنهج

الزوحٌ

ايس ٜٔيًشٝا.٠

العكلٌ

ايتطبٝكات ايعًُٚ ١ٝايب.١ٝ٦ٝ
ايؿٓٚ ٕٛاٯزاب.
ا٫قتكاز ٚاملٛاطٓ.١

الصحٌ والبدىٌ

ايكشٚ ١ايطٜان.١

االجتناعٌ

َٗاضات يًشٝا.٠
اـسَ ١ايعاَٚ ١تُٓ ١ٝاجملتُع.
ا٫تكاٍ ايعامل.ٞ

الهشفٌ
عدد المجاالت

ايتكايٝس ٚايؿٓ ٕٛايهؿؿ.١ٝ
ايتطًع يًكٝاز.٠
عشر مجاالت.

ويجب أن تعلم عزيزي القائد أن من جوانب التنمية الشخصية ,الجانب الوجداني
(االنفعالي) ,والذي يتضح في تعامالت الفتية والشباب ,لذلك لم يتم إدراجه في
مجاالت المنهج ألن ليس له أنشطة ,وإنما يجب أن تنميه من خالل المالحظة
ال للمالحظات التربوية التي
والتعامل والتصويب ,لذلك يجب أن تنشئ لك سج ً
تسجل بها كل مالحظاتك (االنفعاالت المختلفة – المواهب – الذكاءات
المختلفة  ...إلخ).
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شهل بًاىٌ يىضح اإلطار العاو للنيَج الهشفٌ العزبٌ
ايعٌُ َٔ أدٌ ٚنع املٓٗر

ٖسف اؿطن ١ايهؿؿ :١ٝاملػاُٖ ١يف تُٓ ١ٝايؿباب
يتشكٝل أقك ٢قسضاتِٗ ايبسْٚ ١ٝايعكًٚ ١ٝا٫دتُاع١ٝ
ٚايطٚس ١ٝنأؾطاز ٚنُٛاطٓني َػٛ٦يني ٚنأعها ٤يف
فتُعاتِٗ احملًٚ ١ٝايٛطٓٚ ١ٝايعامل.١ٝ

اجلاىب الزوحٌ

اجلاىب العكلٌ

اجلاىب البدىٌ

اجلاىب االجتناعٌ

اجلاىب الهشفٌ

اشلسف ايعاّ

اشلسف ايعاّ

اشلسف ايعاّ

اشلسف ايعاّ

اشلسف ايعاّ

إخل

إخل

إخل

إخل

إخل

فاٍ

فاٍ

فاٍ

فاٍ

فاٍ

فاٍ

فاٍ

فاٍ

فاٍ

فاٍ

املٓٗر

املٓٗر

املٓٗر

املٓٗر

املٓٗر

املٓٗر

املٓٗر

املٓٗر

املٓٗر

املٓٗر

أٖساف

أٖساف

أٖساف

أٖساف

أٖساف

أٖساف

أٖساف

أٖساف

أٖساف

أٖساف

خاق١

خاق١

خاق١

خاق١

خاق١

خاق١

خاق١

خاق١

خاق١

خاق١

َعطيف

َعطيف

َعطيف

َعطيف

َعطيف

َعطيف

َعطيف

َعطيف

َعطيف

َعطيف

َٗاضٟ

َٗاضٟ

َٗاضٟ

َٗاضٟ

َٗاضٟ

َٗاضٟ

َٗاضٟ

َٗاضٟ

َٗاضٟ

َٗاضٟ

ٚدساْٞ

ٚدساْٞ

ٚدساْٞ

ٚدساْٞ

ٚدساْٞ

ٚدساْٞ

ٚدساْٞ

ٚدساْٞ

ٚدساْٞ

ٚدساْٞ

أىشطُ فزديُ:


أىشطُ مجاعًُ:


ايتكسّ ايؿدك( ٞؾاضات ايهؿا( ١ٜايهؿا٠٤

ضٖ ).

 /اؾساض.))٠



بطْاَر اؾُاع ١ايكػرل( ٠غساغ – ٞطًٝع– ١



ايطس٬ت – املعػهطات – املٗطداْات –

ايعٌُ َٔ أدٌ ؼكٝل اشلسف

اشلٛاٜات (ؾاضات اشلٛا.)١ٜ



بطْاَر ايٛسس ٠ايهؿؿ( ١ٝايؿطق – ١ايعؿرل.)٠
املدُٝات ...إخل.

التكًًه واملتابعُ
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أهداف مجاالت المنهج الكشفي العربي المطور لمرحلة الجوالة
اجلىاىب الزئًشًُ
اجلاىب الزوحٌ
تعُٝل َؿٗ ّٛاٱميإٚ ,إنتػاب ايك ِٝايسٚ ١ٜٝٓا٭خ٬ق,١ٝ

 تطغٝذ ايك ِٝايس.١ٜٝٓ

ٚاسذلاّ سط ١ٜا٫عتكاز ,مبا حيكل ا٭َإ ٚا٫غتكطاض ٚايطُأْ١ٓٝ

 ته ٜٔٛاػاٖات إجياب ١ٝي٬غتذاب ١٭ٚاَط اهلل ٚايتُػو بايعكٝس.٠

يًٓؿؼ.

 ايتعطف عً ٢ايك ِٝاملؿذلن ١بني ا٭زٜإ ٚاسذلاَٗا.

اجلاىب العكلٌ
تُٓ ١ٝقسضات ايتؿهرل ايعًُٚ ٞايتؿهرل ايٓاقس َٔ ,خٍ٬

التطبًكات العلنًُ والبًئًُ
 تُٓ ١ٝاغتدساّ ايتهٓٛيٛدٝا يف بعض املٗاضات املٗٓٚ ١ٝاؿٝات ١ٝمبا حيكل ايتُٓ١ٝ

ايتطبٝكات ايعًُٚ ,١ٝا٫غتؿاز َٔ ٠ايتهٓٛيٛدٝا املتكسَٚ ,١تؿِٗ

اجملاالت
الديً للحًاَ

ايؿدك.١ٝ

ايكهاٜا ايعًُٚ ١ٝايبٚ ١ٝ٦ٝا٫قتكازٚ ١ٜاملٛاطٓٚ ,١املػاُٖ ١يف

 ايتؿهرل ٚايبشح بططٜك ١عًُ ١ٝملٛادٗ ١بعض ايتشسٜات ايتٜ ٢تعطض شلا ايؿباب.

سًٗاَ ,ع تُٓ ١ٝاملٗاضات ا٭زبٚ ١ٝايؿٓ. ١ٝ

 ايتعطف عً ٢ايكهاٜا ايب ١ٝ٦ٝايعاملٚ ١ٝتأثرلٖا يف ايب ١٦ٝاحملً.١ٝ
 اٱملاّ بأِٖ ا٫ػاٖات ايعامل ١ٝيف احملاؾع ١عً ٢املٛاضز ايب.١ٝ٦ٝ
الفيىٌ واآلداب
 ايتعطف عً ٢نٝؿ ١ٝإسٝا ٤ايذلاخ يف اٯزاب ٚايؿٓ.ٕٛ
 تُٓ ١ٝقسضات ا ٫غتؿاز َٔ ٠ايتطبٝكات ا٭زبٚ ١ٝايؿٓ ١ٝيف ا٭َٛض اؿٝات.١ٝ
 املؿاضن ١يف املػابكات ٚاملٓاغبات ا٭زبٚ ١ٝايؿٓ ١ٝعً ٢ناؾ ١املػتٜٛات.
االقتصاد واملىاطيُ
 ايتعطف عً ٢ق ١ُٝا٫قتكاز ٚأثط ٙيف اجملتُع.
 ايتعطف عً ٢ايكهاٜا ا٫قتكازٚ ١ٜا٭سساخ املعاقط ٠يف ْٛاس ٞاؿٝا ٠املدتًؿ١
ٚاملؿاضن ١اٱجياب ١ٝيف سًٗا.
 إزضاى أُٖ ١ٝايتُٓ ١ٝاملػتساَٚ ١املػاُٖ ١يف اؽاش ايكطاض.
 تُٓ ١ٝقسضات إقاَ ١املؿطٚعات املٓتذ.١
 ايتعطف عً ٢امل٪غػات ايساعُ ١يف اجملا٫ت املدتًؿ.١
 تَُٓ ١ٝباز ٨املٛاطٓ ١ايكاؿ.١

اجلاىب الصحٌ والبدىٌ
إزضاى ايتػرلات ايؿػٛٝيٛد ١ٝايت ٢ؼسخ يًذػِ يف ؾذلات ايُٓٛ

الصحُ والزياضُ
 إزضاى أُٖ ١ٝايجكاؾ ١ايكش ١ٝيف اؿٝا.٠

املدتًؿَ ,١ع تٛؾرل َكَٛات ايكشٚ ١ايػ ١َ٬اؾػُ١ٝ

 إزضاى أُٖ ١ٝمماضغ ١ايطٜان ١نأغًٛب سٝا.٠

ٚايٓؿػٚ ,١ٝإنتػاب ايكسضات اؿطنٚ ١ٝايطٜان ١ٝيتُٓ١ٝ

 ايتٛع ١ٝباملؿه٬ت ايكش ١ٝايت ٢تٛاد٘ ايؿباب.

عٓاقط ايًٝاق ١ايبسْ ,١ٝمبا ٜعٛز عً ٢ايؿطز ٚاؾُاع ١بايٓؿع.

 تَُٓٗ ١ٝاضات اٱغعاؾات ا٭ٚيٚ ١ٝإنػابٗا يٰخط.ٜٔ

اجلاىب االجتناعٌ
ايتعطف عً ٢تاضٜذ ٚثكاؾْٚ ١عِ اجملتُعات احملًٚ ١ٝايعطب١ٝ

مَارات للحًاَ
 ايتعطف عً ٢نٝؿ ١ٝايتدط ٝيًُػتكبٌ.

ٚايعامل ,١ٝمبا حيكل ايتؿِٗ ٚاملػاُٖ ١يف سٌ املؿه٬ت

 ايتعطف عًَ ٢باز ٨ايكش ١اٱلابٚ ١ٝايعٚاز ايٓادح.

ٚايكهاٜا املعاقطٚ ,٠إزاض ٠ا٭ظَات ٚتُٓ ١ٝضٚح ايٚ ٤٫ٛاْ٫تُا,٤

 ايتعطف عً ٢نٝؿ ١ٝايبشح عٔ ؾطم ايعٌُ.

ٚا٭خ ٠ٛايعطبٚ ,١ٝايكساق ١ايعامل.١ٝ

 انتػاب ايكسض ٠عً ٢تك ِٝٝاملٛاقـ يف إطاض َٔ ايكٚ ِٝا٭خ٬م ٚايعازات
ٚايتكايٝس اٱجياب ١ٝايػا٥س ٠يف اجملتُع.
 انتػاب َٗاضات ٚأغايٝب ايتٛاقٌ.
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اجملاالت
اخلدمُ العامُ وتينًُ اجملتنع

اجلىاىب الزئًشًُ

 اٱملاّ بايتطٛضات ٚا٭سساخ اؾاضٚ ١ٜأثطٖا يف ا٭ٚناع ا٫دتُاعٚ ١ٝا٫قتكاز١ٜ
اؿايٚ ١ٝاملػتكبً.١ٝ
 ايكٝاّ بأزٚاض قٝاز ١ٜيف َٛادٗ ١املؿه٬ت ا٫دتُاعٚ ١ٝخسَ ١اجملتُع.
 ايتعطف عً ٢نٝؿ ١ٝإقاََ ١ؿطٚعات خسَٚ ١تُٓ ١ٝاجملتُع.
 تُٓ ١ٝقسضات َٛادٗ ١ايهٛاضخ ٚا٭ظَات.
االتصال العاملٌ
 تَُٓٗ ١ٝاضات ايًػات ا٭خط ٣غرل ايًػ ١ا٭ّ.
 ايتٛاقٌ َع ا٭قسقا ٤خاضز ايٛطٔ بهاؾ ١ايططم املتاس.١
 تعُٝل ايٚ ٤٫ٛاْ٫تُا ٤يًٛطٔ َٔ خ ٍ٬ايتٛاقٌ عاملٝاً.
اجلاىب الهشفٌ
ايتعطف عً ٢مجٝع ايتكايٝس ٚاملٗاضات ٚايؿٓ ٕٛايهؿؿ ١ٝمبا ٜتٝح

التكالًد والفيىٌ الهشفًُ
 ا٫يتعاّ باشلسف ٚاملبازٚ ٨ايططٜك ١ايهؿؿ.١ٝ

مماضغ ١ا٭ْؿط ١ايؿطزٚ ١ٜاؾُاع ١ٝيف اؾٛاْب ا٭ضبع ١ا٭خط,٣

 إتكإ مماضغ ١ايؿٓٚ ٕٛاملٗاضات ايهؿؿَٗٚ ١ٝاضات سٝا ٠اـ.٤٬

بايططٜك ١ايهؿؿ ١ٝايػً٪َٚ ,١ُٝزٜاً يٛادبات٘ طبك ًا يًُباز٨
ايهؿؿ ,١ٝيتشكٝل اشلسف ايذلب ٟٛيًشطن ١ايهؿؿ.١ٝ
التطلع للكًادَ
 ايتعطف عً ٢اشلٝهٌ ايتٓع ُٞٝيًشطن ١ايهؿؿٚ( ١ٝطًٓ ٝا ٚعطبً ٝا ٚعاملٝاً).
 تُٓ ١ٝاملٗاضات ايكٝاز.١ٜ
عدد اجملاالت

 املػاُٖ ١ؾ ٢تطٜٛط مماضغ ١اؿطن ١ايهؿؿ.١ٝ
عشز دلاالت
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المؤشرات المعرفية والمهارية والوجدانية لمجاالت منهج الجوالة
الجانب الروحي
األٍداف اخلاصُ
 .0تطغٝذ ايك ِٝايس.١ٜٝٓ

معزيف
 حيسز أُٖ ١ٝإٔ ٜه ٕٛاٱْػإ

الديً للحًاَ
مَارٍ
٪ٜ ز ٟمجٝع ايٛادبات ايس١ٜٝٓ
بإتكإ(ايؿطٚض ,ايعبازات,

ًَ َٓ٪ا ًَٚتعَاً.
ٜ بني ساد ١ايعامل املعاقط يًكِٝ

ايكًٛات ,ايػًٛى ,ايعٌُ).
ٜ هتب َٛنٛع ًا عٔ أثط ايكِٝ

ايسٚ ١ٜٝٓايطٚس.١ٝ

وجداىٌ
ٜ كسض ق ١ُٝايعٌُ يف إعُاض
ا٭ضض.
ٜ تشً ٢با٭خ٬م اؿُٝس ٠يف
تكطؾات٘.

ايس ١ٜٝٓؾ ٢تُٓ ١ٝغًٛى ايؿطز
ٚاجملتُع .
 .6ته ٜٔٛاػاٖات
إجياب ١ٝي٬غتذاب١
٭ٚاَط اهلل ٚايتُػو
بايعكٝس.٠

ٜٛ نح زٚض ايطغٌ يف اؿؿاظ عً٢
ايك ِٝايٓبٚ ١ًٝا٭خ٬م ايػاَ.١ٝ
ٜٛ نح قٛض ٠اجملتُع قبٌ ايطغٌ
ٚبعسِٖ .

ٜ تشسخ عٔ زٚض ايطغٌ يف ايسع٠ٛ
إىل اهلل.
ٜ تٛىل تٓع ِٝأْؿطَ ١تٓٛع ١ـسَ١
زٚض ايعباز.٠

ٜ كسض ق ١ُٝايهػب املؿطٚع
ٜ ؿاضى ظَ ٙ٤٬يف أعُاٍ
تطٛع ١ٝيًُشتادني .
 َٔ٪ٜ بايجٛاب ٚايعكاب .

 اثط عكٝس ٠ايجٛاب ٚايعكاب ؾ ٢تُٓ١ٝ
ايػًٛى .
 .3ايتعطف عً ٢ايكِٝ
املؿذلن ١بني ا٭زٜإ
ٚاسذلاَٗا.

ٜ ػتدًل  َٔ 1ايك ِٝاؿُٝس٠
املؿذلن ١بني ا٭زٜإ املدتًؿ.١

 جيٝس َٗاضات ايسع ٠ٛإىل ايؿهاٌ٥
ايت ٢تتهُٓٗا ا٭زٜإ.

ٜ ػتدًل َٛاطٔ ايكس ٠ٚيف غرل

ًٜ تعّ بايذلاسِ ٚايتهاؾٌ يف
تعاَ٬ت٘ َع اٯخط.ٜٔ
 حيذلّ اؿٛاض بني ا٭زٜإ.

ا٭ْبٝاٚ ٤املطغًني.

الجانب العقلي
األٍداف اخلاصُ
 .0تُٓ ١ٝاغتدساّ
ايتهٓٛيٛدٝا يف بعض
املٗاضات املٗٓ١ٝ
ٚاؿٝات ١ٝمبا حيكل

معزيف
ٜ ؿِٗ ايع٬ق ١بني ايعًِ

التطبًكات العلنًُ والبًئًُ
مَارٍ
ٜ ػتدسّ أسس ا٭دٗع٠

ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚاجملتُع.
ٜ صنط زٚض ايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج١
يف تًب ١ٝأسس استٝادات اٱْػإ.

ايتُٓ ١ٝايؿدك.١ٝ

وجداىٌ
ٜ كسض زٚض ايتهٓٛيٛدٝااؿسٜج١

ايتهٓٛيٛد ١ٝاؿسٜج ١يف إقاَ١

يف خسَ ١ايبؿط ١ٜمبا حيكل

َؿطٚع ٜعٛز بايسخٌ يًعؿرل.٠

ايتُٓ ١ٝايؿدك.١ٝ

ٜ ػاعس اجملتُع يف تطٜٛط ٚؼسٜح
ايدلاَر ايعًُٚ ١ٝايٓٗٛض بٗا.
ٜ سضب إسس ٣ايؿطم ايهؿؿ ١ٝعً٢

ٜ كسض اؾٛاْب ا٭خ٬ق ١ٝيف
ايتشهِ يف ايتهٓٛيٛدٝا
اؿسٜجٚ ١تطبٝكاتٗا.

إسس ٣املٗاضات ايعًُ.١ٝ
 .6ايتؿهرل ٚايبشح
بططٜك ١عًُ ١ٝملٛادٗ١
بعض ايتشسٜات ايت٢
ٜتعطض شلا ايؿباب.

ٜ تعطف َؿٗ ّٛايبشح ايعًُٞ
ٚخطٛات٘.
ٜ صنط خطٛات ايتؿهرل ايعًُٞ
ٚا٫غتكاز ٠ب٘ ؾ ٢سٝات٘ اـاق.١
ٜ عطف اـكا٥ل املُٝع ٠يًعًِ
ٚأٖساؾ٘.

ٜ ػتدسّ ا٭غًٛب ايعًُ ٞيف سٌ
إسس ٣املؿه٬ت ايتٜ ٢تعطض شلا

ٜٗ تِ مبؿاضن ١ظَ ٘٥٬يف سٌ
 َٔ 3املؿه٬ت اجملتُع.١ٝ

ايؿباب.
ٜ عطض اِٖ املٛنٛعات ايعًَُٔ ١ٝ
اسس ايدلاَر ايعًُ( ١ٝإشاعT.V / ١
 /ف٬ت عًُ.) ١ٝ
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 .3ايتعطف عً ٢ايكهاٜا
ايب ١ٝ٦ٝايعاملٚ ١ٝتأثرلٖا
ؾ ٢ايب ١٦ٝاحملً.١ٝ

ٜ تعطف أٖساف ا٭غايٝب ايعًُ١ٝ
يتُٓ ١ٝاملٛاضز ايطبٝع ١ٝايب١ٝ٦ٝ
 حيسز أِٖ ايكهاٜا ايب ١ٝ٦ٝايت٢
تٛاد٘ ايعامل ٜٚعطف أغبابٗا

ٜٓ ؿص  َٔ 6املؿاضٜع ٚا٭ْؿط١
اييت تػاِٖ يف سٌ املؿه٬ت

ٜٗ تِ مبؿاضن ١ظَ ٘٥٬ؾ٢
إقاَ ١أْؿط ١ب.١ٝ٦ٝ

ايب.١ٝ٦ٝ

ٚنٝؿ ١ٝع٬دٗا (اؿطٚب -
املٓار ٚ -ايٓعاعات – ايعٛمل– ١
ايتُٓ ١ٝاملػتساَ...١إخل).

 .2اٱملاّ بأِٖ
ا٫ػاٖات ايعامل ١ٝيف

ٜ تعطف أِٖ ا٫ػاٖات ايعامل١ٝ
يف احملاؾع ١عً ٢املٛاضز ايب.١ٝ٦ٝ

احملاؾع ١عً ٢املٛاضز

ٜ هتب تكطٜطًا عٔ أِٖ املٛاضز
ايبٚ ١ٝ٦ٝنٝؿ ١ٝاؿؿاظ عًٗٝا.
ٜ بتهط  َٔ 6املؿطٚعات

ايب.١ٝ٦ٝ

اـاق ١بايب.١٦ٝ

ٜ كسض ق ١ُٝاملٛاضز ايب١ٝ٦ٝ
ٜ بازض باملؿاضن ١يف أْؿط١
اؾُعٝات ايت ٢ؼاؾغ عً٢
ايب.١٦ٝ
ٜٗ تِ باملؿاضن ١يف
امل٪متطات احملًٚ ١ٝايعامل١ٝ
ٚايعطب ١ٝيف خسَ ١اجملتُع.

األٍداف اخلاصُ
 .0ايتعطف عً ٢نٝؿ١ٝ
إسٝا ٤ايذلاخ يف اٯزاب

الفيىٌ واآلداب
مَارٍ
معزيف
ٜ ػتدسّ اـاَات املتاس ١يف إْتاز
ٜ تعطف املٛضٚثات ايؿعب ١ٝايؿٓ١ٝ
ا٭زب ١ٝاملدتًؿ.١

ايعسٜس َٔ ا٭عُاٍ ايؿٓ.١ٝ
ٜ تكٔ املٗاضات اـاق ١بايؿٕٓٛ

ٚايؿٓ.ٕٛ

وجداىٌ
ٜ كسض ق ١ُٝا٭زباٚ ٤ايؿٓاْني.
 حيطم عً ٢سهٛض زٚضات
ايتأٖ ٌٝيف اجملا٫ت ايؿٓ.١ٝ

ايؿعب( ١ٝا٭زلاض ,ايطغِ عً٢
ايعدازَ ,ؿػ٫ٛت ٜس ...,١ٜٚإخل).
ٜ تعطف اـاَات ٚا٭زٚات اـاق١

ٜ طبل  َٔ 3املعًَٛات ايؿٓ ١ٝيف

َٔ ايتطبٝكات ا٭زب١ٝ

بايؿٓ( ٕٛايطباع ,١ا٭ضنت,

سٝات٘ (زٖإ املٓعٍ ,تكُِٝ

ٚايؿٓ ١ٝيف ا٭َٛض

ايتشٓ.)..., ٝ

َ٬بؼ ...,إخل).

 .6تُٓ ١ٝقسضات ا٫غتؿاز٠

اؿٝات.١ٝ

 ميٝع بني ا٭عُاٍ ايؿٓ ١ٝاملدتًؿ.١
ٜ تعطف أِٖ ايتطبٝكات ا٭زب١ٝ

٪ٜ ز َٔ 3 ٟا٭عُاٍ ايؿَٓ ١ٝع
عؿرلت٘.

ٜ كسض ق ١ُٝا٭عُاٍ ايؿطز ١ٜايت٢
ٜطاٖا.
 حيطم عً ٢املؿاضن ١يف
ا٭َػٝات ٚاملػطسٝات
ٚايٓسٚات.

ٚايؿٓ ١ٝيف اؿٝا.٠
 .3املؿاضن ١يف املػابكات
ٚاملٓاغبات ا٭زب١ٝ
ٚايؿٓ ١ٝعً ٢ناؾ١
املػتٜٛات.

ٜ تعطف اشلسف َٔ إقاَ ١املػابكات
ا٭زبٚ ١ٝايؿٓ.١ٝ
 حيسز َطاسٌ اٱعساز يًُػابكات
ا٭زبٚ ١ٝايؿٓ.١ٝ

 خيط ٜٓٚؿص يًُٗطداْات ايجكاؾ١ٝ
بططٜك ١قشٝش.١
 خيط ٜٓٚؿص َػابكات ثكاؾ١ٝ

 حيطم عً ٢ايتذسٜس
ٚا٫بتهاض يف املٗطداْات
ايجكاؾٚ ١ٝايؿٓ.١ٝ

ملطسً ١ا٭ؾباٍ ٚايؿتٝإ.
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األٍداف اخلاصُ
 .0ايتعطف عً ٢ق١ُٝ

معزيف
ٜ صنط َباز ٨عًِ ا٫قتكاز.

االقتصاد واملىاطيُ
مَارٍ
 خيط يـ  َٔ 6املؿطٚعات
ايتُٓ.١ٜٛ

ا٫قتكاز ٚأثط ٙيف

وجداىٌ
ًٜ تعّ يف تكطؾات٘ بايٛغط.١ٝ
ٜ ؿاضى يف َؿطٚعات ايتُٓ.١ٝ

اجملتُع.
 .6ايتعطف عً ٢ايكهاٜا
ا٫قتكازٚ ١ٜا٭سساخ

ٜ ؿاضى يف اؿٝا ٠ايعاَٜٚ ١تؿاعٌ

ٜ تعطف أِٖ ايكهاٜا ايػٝاغ١ٝ

َعٗا بٛطٓ.١ٝ

املعاقط ٠ايت ٢تِٗ ايٛطٔ.

 خيط يـ  َٔ 6املؿطٚعات

املعاقط ٠يف ْٛاسٞ

ا٫قتكاز ١ٜيعؿرلت٘.

اؿٝا ٠املدتًؿ١

ٜ كسّ سً ٫ً ٛيـ  َٔ 3ايكهاٜا

ٚاملؿاضن ١اٱجياب ١ٝيف
سًٗا.
 .3إزضاى أُٖ ١ٝايتُٓ١ٝ

ٜ كسض ق ١ُٝاملؿاضن ١يف
ا٭سساخ املعاقط.٠
ٜٗ تِ مبؿاضن ١ظَ ٘٥٬يف
إقاََ ١ؿطٚعات اقتكاز١ٜ
قػرل.٠

املعاقط.٠
ٜ عطف ايتُٓ ١ٝاملػتساَٚ ١فا٫تٗا.

املػتساَٚ ١املػاُٖ ١يف

ٜ تسضب عً ٢أسس فا٫ت ايتُٓ١ٝ
املػتساَ.١

اؽاش ايكطاض.

 حيطم عًَ ٢ؿاضن ١ظَ٘٥٬
يتطٜٛط عؿرلت٘ يف أسس
فا٫ت ايتُٓ ١ٝاملػتساَ.١

 .2تُٓ ١ٝقسضات إقاَ١

 حيسز اـطٛات ايعًُ ١ٝيتٓؿٝص

املؿطٚعات املٓتذ.١

املؿطٚعات املٓتذ( ١ا٭ٖساف,

 خيط ٜٓٚؿص َؿطٚع ًا إْتادٝاً
خيل ايعؿرلٚ ٠اجملتُع.

ًٜ تعّ بايك ِٝا٭خ٬ق ١ٝيف إزاض٠
املؿطٚعات اٱْتاد.١ٝ

زضاغ ١اؾس.)٣ٚ
 .1ايتعطف عً ٢امل٪غػات

ٜ ػاِٖ يف إسس ٣امل٪غػات

 حيسز امل٪غػات ايساعُ ١يف

ايساعُ ١يف اجملا٫ت

اجملا٫ت املدتًؿٚ ١ططٜك ١املؿاضن١

املدتًؿ.١

ؾ ٢أْؿطتٗا.

 .2تَُٓ ١ٝباز ٨املٛاطٓ١
ايكشٝش.١

ٜ تعطف سكٛم ٚٚادبات املٛاطٔ زاخٌ
زٚيت٘ ٚيف ايس ٍٚا٭خط.٣

ا٫قتكازٜٚ ١ٜتكٔ ايتؿاعٌ َعٗا.
٪ٜ ز َٔ 3 ٟا٭عُاٍ اييت تعدل عٔ ٘٥٫ٚ

ٜ كسض ق ١ُٝامل٪غػات ايساعُ١
يف اجملا٫ت املدتًؿ.١
 حيذلّ ق ِٝفتُع٘ ًٜٚتعّ بٗا.

يٛطٓ٘.

 حيسز أِٖ املٓذعات اؿهاض ١ٜايت٢
ؼككت يف ٚطٓ٘.

الجانب الصحي والبدني
الصحُ والزياضُ
األٍداف اخلاصُ
 .0إزضاى أُٖ ١ٝايجكاؾ١
ايكش ١ٝؾ ٢اؿٝا.٠
 .6إزضاى أُٖ ١ٝمماضغ١
ايطٜان ١نأغًٛب

معزيف
 حيسز أثط ايجكاؾ ١ايكش ١ٝيف ايؿطز
ٚاجملتُع.

ٚأثطٖا يف سٝا ٠اٱْػإ.

ٜ عطف ايع٬ق ١بني املُاضغ ١املػتُطٜ  ٠طبل ٜٚٴسضب املٗاضات اؿطن١ٝ
ٚاملٓتعُ ١يًطٜانٚ ١ايكش.١

سٝا.٠
 .3ايتٛع ١ٝباملؿه٬ت

مَارٍ
ٜٓ عِ ْس ٠ٚس ٍٛايجكاؾ ١ايكش١ٝ

خ ٍ٬ا٭ْؿط ١ايطٜان ١ٝيؿطق١

وجداىٌ
ًٜ تعّ مبُاضغ ١ايعازات ايكش١ٝ
ايػً.١ُٝ
 حيطم عً ٢اٱضتكا ٤مبػت٣ٛ
ا٭زا ٤ايبسْٚ ٢املٗاض.٣

أؾباٍ أ ٚؾتٝإ.
 حيسز أغباب  َٔ 3املؿه٬ت

ايكش ١ٝايت ٢تٛاد٘

ايكش ١ٝايتٜ ٢تعطض شلا ايؿباب

ايؿباب.

ٚنٝؿ ١ٝايٛقاَٗٓ ١ٜا.
ٜ تعطف ايكش ١اٱلابٚ ١ٝاختباضات
َا قبٌ ايعٚاز.

ٜ هع خط ١يتٛع ١ٝايؿباب يًٛقا١ٜ
َٔ أَطاض ايعكط.
ٜ عس سًكْ ١كاؾ ١ٝسَٔ 6 ٍٛ

ٜ ؿاضى يف مح٬ت ايتٛع.١ٝ
باملؿه٬ت ايكش ١ٝايت ٢تٛاد٘
ايؿباب.

ا٭َطاض املتعًك ١بايؿباب (اٱٜسظ
– اٱزَإ – ؾرلٚؽ غ ...ٞإخل).
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 .2تَُٓٗ ١ٝاضات اٱغعاؾات ٜ عطف أنجط اٱقابات ايطٜان١ٝ
ا٭ٚيٚ ١ٝإنػابٗا

ٜ تكٔ َٗاضات اٱغعاؾات ا٭ٚي١ٝ
(ايكسَ – ١ايهػٛض – ايػطق.....٢

اْتؿاضاً.

إخل).

يٰخط.ٜٔ

ٜ كسض قَ ١ُٝػاعس ٠اٯخط.ٜٔ
ٜ بازض بتكس ِٜاٱغعاؾات ا٭ٚي١ٝ
يٰخط.ٜٔ

ٜ سضب فُٛع َٔ ١ا٭ؾباٍ عً3 ٢
َٔ َٗاضات اٱغعاؾات ا٭ٚي.١ٝ

الجانب االجتماعى
األٍداف اخلاصُ
 .0ايتعطف عً ٢نٝؿ١ٝ
ايتدط ٝيًُػتكبٌ.

معزيف
ٜ تعطف َؿٗ ّٛايتدطٚ ٝحيسز

مَارات للحًاَ

عٓاقط.ٙ
 ايتعطف عً ٢ايٓعِ ا٫دتُاع١ٝ

مَارٍ
ٜ ػاِٖ يف ؽط ٝبطْاَر ٚسست٘.
 خيط يٛنع سً ٍٛيـ َٔ 3
َؿه٬ت ايعؿرل.٠

وجداىٌ
 حيطم عً ٢تطبٝل
ايتدط ٝؾ ٢ايدلْاَر
بٛسست٘.

ٚا٫قتكازٚ ١ٜايػٝاغ ١ٝيف بًسٙ
ٚططم ايتدط ٝشلا.
 .6ايتعطف عًَ ٢باز ٨ايكش١
اٱلابٚ ١ٝايعٚاز ايٓادح.

ٜ تعطف َباز ٨ايكش ١اٱلاب١ٝ
َٚؿه٬تٗا.

ٜ ؿطح يعَ ٘٥٬قٛاعس ايكش ١اٱلاب١ٝ
قبٌ ٚبعس ايعٚاز.

ٜ كسض ق ١ُٝايكش ١اٱلاب١ٝ
يعٚاز ْادح ٚؿٝا ٠نطمي.١

ٜ صنط أغباب ايعٚاز ايٓادح.
 .3ايتعطف عً ٢نٝؿ ١ٝايبشح
عٔ ؾطم ايعٌُ.

ٜ تعطف ططم ايبشح عٔ ؾطم ايعٌُ
املتاس.١

ٜ ػتسٍ عً ٢املؿطٚعات املٛدٛز٠

ٜ كسض ق ١ُٝايعٌُ.

ٚؾطم ايعٌُ بٗا.
َٗ ُٜٞٓ اضات٘ يتتٛاؾل َع آيٝات غٛم
ايعٌُ.

 .2انتػاب ايكسض ٠عً ٢تكِٝٝ

 ميٝع املٛاقـ يف إطاض ايكِٝ

 حيًٌ املٛاقـ ايػا٥س ٠يف اجملتُع َٔ

ًٜ تعّ باملٛاقـ اٱجياب١ٝ

املٛاقـ يف إطاض َٔ ايكِٝ

ٚا٭خ٬م ٚايعازات ٚايتكايٝس اٱجياب١ٝ

خ ٍ٬ايك ,ِٝا٭خ٬م ,ايعازات

ٚحيذلّ ا٭عطاف ا٫دتُاع١ٝ

ٚا٭خ٬م ٚايعازات ٚايتكايٝس

ايػا٥س ٠يف اجملتُع.

ٚايتكايٝس اٱجياب.١ٝ

ايػا٥س ٠يف اجملتُع.

اٱجياب ١ٝيف اجملتُع.
 .1انتػاب َٗاضات ٚأغايٝب
ايتٛاقٌ.

 ميٝع َٗاضات ٚأغايٝب ا٫تكاٍ
ٚايتٛاقٌ.

ٜ ػتدسّ أغايٝب ا٫تكاٍ ٚايتٛاقٌ َع
اٯخط ٜٔبهؿا.٠٤

ٜ تكبٌ ايطأٚ ٣ايطأ ٣اٯخط.
ٜ كسض ق ١ُٝايتٛاقٌ
ٜؿذع عً ٢إقاَ ١ع٬قات
إجيابَ ١ٝع اٯخط.ٜٔ

األٍداف اخلاصُ
 .0اٱملاّ بايتطٛضات
ٚا٭سساخ اؾاض١ٜ
ٚأثطٖا يف ا٭ٚناع
ا٫دتُاعٚ ١ٝا٫قتكاز١ٜ
اؿايٚ ١ٝاملػتكبً.١ٝ
 .6ايكٝاّ بأزٚاض قٝاز ١ٜيف

اخلدمُالعامُ وتينًُ اجملتنع
مَارٍ
معزيف
ٜ كسّ سً ٫ً ٛػطٜب ١ٝ٭سساخ داض١ٜ
ٜ تعطف أِٖ ا٭سساخ اؾاض ١ٜعً٢
ايػاس ١احملًٚ ١ٝايعطبٚ ١ٝايعامل.١ٝ
 حيسز أثط ا٭سساخ اؾاض ١ٜيف
ا٭ٚناع ا٫دتُاعٚ ١ٝا٫قتكاز.١ٜ
 حيسز اثط ايؿا٥عات ؾ ٢ايطأ ٣ايعاّ.
 حيسز أِٖ املؿه٬ت ا٫دتُاع١ٝ

َٛادٗ ١املؿه٬ت

يف اجملتُع ٚبٝإ دٛاْبٗا املدتًؿ١

ا٫دتُاعٚ ١ٝخسَ١

ٚخطٛات سًٗا.

اجملتُع.

وجداىٌ
 حيطم عً ٢املػاُٖ ١يف

َٚؿه٬ت ادتُاع ١ٝتٛدس يف

ع٬ز املؿه٬ت ايت ٢تٛاد٘

فتُع٘.

ٚطٓ٘.

 حيًٌ فُٛعَ ١كا٫ت عٔ ا٭سساخ
اؾاض.١ٜ
ٜ هتػب َٗ َٔ 3اضات خسَ١
اجملتُع.

 حيطم عً ٢ؼكٝل َباز٨
ايتُٓ ١ٝاملػتساَ.١
 حيطم عً ٢ايكٝاّ بأزٚاض
قٝاز َٔ ١ٜخ ٍ٬عؿرلت٘.

ٜ كٛز فُٛع َٔ ١ا٭ؾباٍ يف تكسِٜ
اـسَات ايتطٛع.١ٝ
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 .3ايتعطف عً ٢نٝؿ١ٝ
إقاََ ١ؿطٚعات خسَ١
ٚتُٓ ١ٝفتُع.

ٜ تعطف َؿطٚعات خسَٚ ١تُٓ١ٝ
اجملتُع يف ٚطٓ٘.
ٜ تعطف أٖساف َؿطٚعات ايتُٓ١ٝ

 خيط ملؿطٚعات خسَ١ٝ

ٜ ػاِٖ يف إقاَ ١بعض

ٚتُٓ ١ٜٛيف فتُع٘ َٔ خٍ٬

َؿطٚعات خسَٚ ١تُٓ١ٝ

اؾُاع.١

اجملتُع.

ٜ ؿطم بني َؿٗ ّٛخسَ ١اجملتُع

املػتساَ.١

ٚتُٓ ١ٝاجملتُع.
 .2تُٓ ١ٝقسضات َٛادٗ١

 ايتعطف عً َٔ 3 ٢ايهٛاضخ

ايهٛاضخ ٚا٭ظَات.

ايطبٝعٚ ١ٝنٝؿَٛ ١ٝادٗتٗا.

ٜ تسضب َع اشل٦ٝات شات ايكً.١
 حيسز أغايٝب إزاض ٠ا٭ظَات.

 حيطم عً ٢ايكٝاّ َع
عؿرلت٘ بسٚض ؾعاٍ يف إزاض٠
ايهٛاضخ ٚا٭ظَات.

األٍداف اخلاصُ
 .0تَُٓٗ ١ٝاضات ايًػات
ا٭خط ٣غرل ايًػ ١ا٭ّ.
 .6ايتٛاقٌ َع ا٭قسقا٤
خاضز ايٛطٔ بهاؾ١
ايططم املتاس.١
 .3تعُٝل ايٚ ٤٫ٛاْ٫تُا٤
يًٛطٔ َٔ خٍ٬

االتصال العاملِ
مَارٍ
معزيف
ٜ تعطف َٗاضات ايًػات ا٭خط ٣غرل ٜ تكٔ عسزًا َٔ َؿطزات ايًػات
ا٭خط.٣

ايًػ ١ا٭ّ.
ٜ تعطف ثكاؾات ايؿعٛب ا٭خط.٣

ٜ هتػب ثكاؾات إجيابَ ١ٝتعسز.٠

 حيسز أِٖ َا ميٝع ثكاؾ ١نٌ زٚي١

ٜ ػتهٝـ دٛايني َٔ دٓػٝات

بٛد٘ عاّ.

وجداىٌ
 حيطم عًْ ٢ؿط َٗاضات
يػت٘ ا٭ّ.
ٜ تٛاقٌ َع أقسقأَ ٤
خاضز ايٛطٔ.

أخط ٣يف بٝت٘ أ ٚعؿرلت٘.

 حيسز إجيابٝات ايتؿاِٖ ٚايتعإٚ
ايسٚىل يف سسٚز َكًش ١ايٛطٔ.

ٜ عطض س ً٬ٱسس ٣املؿه٬ت
ايعامل ١ٝايتٜ ٢تأثط بٗا ٚطٓ٘.

ٜ عٗط اعتعاظ ٙباي ٤٫ٛمٛ
ٚطٓ٘ ٚاْ٫تُا ٤ي٘.

ايتٛاقٌ عاملٝاً.

الجانب الكشفي
األٍاف اخلاصُ
 .0ا٫يتعاّ باشلسف
ٚاملبازٚ ٨ايططٜك١
ايهؿؿ.١ٝ

التكالًد والفيىٌ الهشفًُ

معزيف
 حيسز أُٖ ١ٝايتكايٝس يف اؿطن١
ايهؿؿ.١ٝ

مَارٍ
 جيٝس تطبٝل ايتكايٝس ٚايططٜك١
ايهؿؿ.١ٝ

 حيًٌ ٖسف َٚبازٚ ٨ططٜك ١اؿطن١

وجداىٌ
ًٜ تعّ مبباز ٨اؿطن١
ايهؿؿ ١ٝيف سٝات٘.
 حيطم عً ٢تطبٝل تكايٝس
ٚططٜك ١اؿطن١

ايهؿؿ.١ٝ
 حيسز ايكٚ ِٝايكؿات اٱجياب١ٝ

ايهؿؿ.١ٝ

املهتػب َٔ ١مماضغ ١اؿطن١
ايهؿؿ.١ٝ
 .6إتكإ مماضغ ١ايؿٕٓٛ
ايهؿؿَٗٚ ١ٝاضات
سٝا ٠اـ.٤٬

ٜ طب بني ايؿٓ ٕٛايهؿؿ١ٝ
ٚسٝا ٠اـ.٤٬
ٜ صنط نٝؿ ١ٝايتدط ٝيطسً ١ايبشح
ٚايسضاغ.١

ٜ تكٔ َٗاضات ٚؾٓ ٕٛايتعاٜـ يف
اـ.٤٬
 خيط يًكٝاّ بطسً ١عح ٚزضاغ.١

 حيطم عً ٢ايتذسٜس
ٚا٫بتهاض عٓس مماضغ١
َٗاضات سٝا ٠اـ.٤٬

ٜ سضب ا٭ؾباٍ عًَٗ ٢اضات
اشلٛاٜات.
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األٍداف اخلاصُ
 .0ايتعطف عً ٢اشلٝهٌ
ايتٓع ُٞٝيًشطن١
ايهؿؿٚ( ١ٝطٓٝاً
ٚعطبً ٝا ٚعاملٝاً).

التطلع للكًادَ
مَارٍ
معزيف
 ؼً ٌٝاشلٝانٌ ايتٓع ١ُٝٝيًشطن١
ٜ تعطف اشلٝهٌ ايتٓعٚ( ٢ُٝطٓٝاً
ٚعطبً ٝا ٚعاملٝاً).
ٜ صنط ايتػًػٌ ايتاضخي ٞيًشطن١

وجداىٌ
ٜ ؿذع َٔ خ ٍ٬تكايٝس

ايهؿؿَٚ ١ٝس ٣ؾاعًٝتٗا

ٚيٛا٥ح ثابت ١ايعٌُ زاخٌ

ٚع٬قاتٗا ايطأغٚ ١ٝا٭ؾك.١ٝ

ايعؿرل.٠
 حيذلّ اشلٝهٌ ايتٓعُٞٝ

ايهؿؿ ١ٝستٚ ٢قًت يًس ٍٚايعطب١ٝ

يًشطن ١ايهؿؿ( ١ٝقًً ٝا

ٚيبًس.ٙ
ٜ كاضٕ بني اشلٝانٌ ايتٓع ١ُٝٝاملدتًؿ١

ٚعطبً ٝا ٚزٚيٝاً).

ٚع٬قتٗا مب٪غػات اجملتُع.
 .6تُٓ ١ٝاملٗاضات ايكٝاز.١ٜ

ٜ صنط نٝؿ ١ٝايتعاٌَ َع َٔ 3
املٛاقـ املدتًؿ ١اييت تٛاد٘ ايكا٥س.
٪ٜ ضر يـ  َٔ 3ايكاز ٠امل٪ثط ٜٔيف

ٜ سضب إسس ٣ايؿطم ايهؿؿ ١ٝا٭قٌ
غٓ ًا عً َٔ 1 ٢املٗاضات ايهؿؿ.١ٝ
٪ٜ ز َٔ 6 ٟا٭زٚاض ايكٝاز ١ٜعً٢

اؿطن ١ايهؿؿ( ١ٝقًً ٝا – عطبٝاً –

َػت ٣ٛايطٖ أ ٚايعؿرل٠

عاملٝاً).

أٚاجملُٛع.١
ٜ ؿاضى ؾ ٢زضاغات َػاعس ٣قاز٠
ايٛسسات ايهؿؿ.١ٝ

 .3املػاُٖ ١يف تطٜٛط
مماضغ ١اؿطن١
ايهؿؿ.١ٝ

ٜ تعطف أٚيٜٛات اغذلاتٝذ ١ٝاؿطن١
ايهؿؿ( ١ٝقًً ٝا – عطبً ٝا – عاملٝاً).
 حيسز زلات ايتطٛض مبطسً ١اؾٛائَ ١
ٚدْٗ ١عط.ٙ

ٜ ؿاضى يف إعساز خط ١اغذلاتٝذ١ٝ
يًعؿرل.٠
 خيط َؿطٚعا يتطٜٛط بطاَر

ٜ تشً ٢باؾس ١ٜعٓس
َؿاضنت٘ يف قٝاز ٠ؾطق١
نؿؿ.١ٝ
ًٜ تعّ بايتدط ٝنأِٖ
عٛاٌَ إلاح ا٭ْؿط.١
 حيطم عً ٢ايتشًٞ
باؾس ١ٜيف ايكٝاز.٠
 حيطم عً ٢ايتذسٜس
ٚا٫بتهاض يف مماضغت٘
يًهؿؿ.١ٝ

اؾٛاي ١يف ايٓطام احمل ٝب٘.
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األنشطة الفردية والجماعية
اجلانب الروحي
األٍداف اخلاصُ
 .0تطغٝذ ايك ِٝايس.١ٜٝٓ

الديً للحًاَ
األىشطُ الفزديُ
ٜ عط ٞتكٛضًا عٔ ايكؿات ايؿدك ١ٝئًَُ٪
َٔ خٚ ٍ٬ضق ١عٌُ.
ٜ ك ّٛبعٌُ عح عٔ ايتأثرل ايػًيب يتكسّ
ايعامل املعاقط عً ٢ايك ِٝايس.١ٜٝٓ

األىشطُ اجلناعًُ
 عطض ٚضق ١ايعٌُ عً ٢فًؼ
ايعؿرل َٔ ٠خ ٍ٬سًكات ايٓكاف.
 َٔ خ ٍ٬اؾُاعٜ ١تِ تبازٍ اـدلات
يًتأنٝس عً ٢ز٫٫ت ععُ ١ضقٞ
اهلل.

 إعساز عح عٔ نٝؿ ١ٝاٖ٫تسا ٤بسٚض

 املؿاضنَ ١ع عؿرلت٘ يف َٖٔ ١٦ٝ

إجياب ١ٝي٬غتذاب١

ا٭ْبٝاٚ ٤ايطغٌ يف اؿؿاظ عً ٢ايكِٝ

نُٔ اشل٦ٝات ا٫دتُاع ١ٝاييت تتٝح

٭ٚاَط اهلل ٚايتُػو

ٚا٭خ٬م ايٓب.١ًٝ

ي٘ ؾطق ١تطبٝل َباز ٨ا٭خ٬م

 .6ته ٜٔٛاػاٖات

بايعكٝس.٠

ٜ ك ّٛبٛنع بطْاَر  َٜٞٛيٓؿػ٘ ٜطاع ٞؾ٘ٝ
َٛاعٝس ايكٚ ٠٬ايكطا ٠٤يف ايهتب املكسغ.١
ٜٛ نح أثط عكٝس ٠ايجٛاب ٚايعكاب ؾ ٢تُٓ١ٝ

ايس ١ٜٝٓايٓب ١ًٝيف اؿٝا ٠املعاقط.٠
ٜ كَ ّٛع أؾطاز عؿرلت٘ بتٓع ِٝأْؿط١
َتٓٛع ١ـسَ ١أقطب زٚض عباز.٠
ٜ كَ ّٛع أؾطاز عؿرلت٘ بعٌُ َؿطٚع

ايػًٛى .

قػرل ٜسض ضع ًا ملػاعس ٠احملتادني
َٔ خ ٍ٬أقطب زٚض عباز ٠ملكط
عؿرلت٘ أ ٚتٓع ِٝمح٬ت ايتدلع .
 .3ايتعطف عً ٢ايكِٝ
املؿذلن ١بني ا٭زٜإ
ٚاسذلاَٗا.

ٜ ك ّٛبتشهرل أعاخ س ٍٛايكٚ ِٝإضداعٗا
يًسٚ ٜٔايعازات ٚايتكايٝس.
 إعساز زضاغات س ٍٛايك ِٝاملؿذلن ١بني

ٜ كَ ّٛع اؾُاع ١بإعساز ٚضؾ١أْٚس٠ٚ
سَٛ ٍٛنٛع ايبشح ايؿطز ٟايصٟ
قاّ ب٘.
 عكس ْس ٠ٚيف إطاض ايعؿرلَ ٠ع أسس

ا٭زٜإ.

املتدككني يف ٖصا اجملاٍ.

اجلانب العقلي
األٍداف اخلاصُ
 .0تُٓ ١ٝأغتدساّ

التطبًكات العلنًُ والبًئًُ
األىشطُ الفزديُ
 إٔ ٜه ٕٛي٘ ايكسض ٠عً ٢اغتدساّ أدٗع٠

األىشطُ اجلناعًُ
ٜ كَ ّٛع أؾطاز عؿرلت٘ يف إْؿا٤

ايتهٓٛيٛدٝا يف بعض

ايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج" ١ايهُبٛٝتط -

َٛقع ايهذلٜ ْٞٚعدل ٕٚؾ ٘ٝعٔ

املٗاضات ايؿٓ١ٝ

ٚغا ٌ٥ا٫تكاٍ  -ايبشح َٔ خ ٍ٬املٛاقع

آضا ِٗ٥يف نٝؿ ١ٝتطبٝل ا٭ْؿط١

ٚاؿٝات ١ٝمبا حيكل

ا٭يهذل ( "١ْٝٚأدٗعَٓ ٠عيٚ ١ٝقٝاْتٗا –

ايعًُ ١ٝيف سٝاتِٗ ايعًُ.١ٝ

ايتُٓ ١ٝايؿدك.١ٝ

أدٗع ٠طبَٓ ١ٝعي – ١ٝقٝاؽ ايهػ
ٚايػهط .)......

 .6ايتؿهرل ٚايبشح

ٜ عس عجاً يف إسس ٣ايكهاٜا اييت متجٌ ؼسً ٜا

ٜ ؿاضى َع أؾطاز عؿرلت٘ يف تٛقٌٝ

بططٜك ١عًُ ١ٝملٛادٗ١

ٜتعطض ي٘ ايؿباب َجٌ (املدسضات  -ا٭ٜسظ

ٚدْٗ ١عطِٖ يًُػٛ٦يني (قاؾع١

ايتشسٜات اييت ٜتعطض

 -ايتسخني.).......

 -فًؼ قً - ٞداَعات -

شلا ايؿباب.

َساضؽ )...يف اؿً ٍٛاييت تٛقًٛا
إيٗٝا يف ايكهاٜا ايب ١ٝ٦ٝاشلاَ.١
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ٜ ك ّٛبعٌُ عح عًُ ٞعٔ تأثرل ٖصا املٛنٛع
عً ٢ايكشٚ ١ايبَ ١٦ٝع اغتدساّ ا٭غًٛب
ايعًُ ٞيف ؼًٚ ٌٝإجياز سً ٍٛيًُؿهً.١
 .3ايتعطف عً ٢ايكهاٜا

 ا٭ؾذلاى َع أؾطاز عؿرلت٘ يف عٌُ

 تًدٝل نتاب ٜتشسخ عٔ ايعٓا ١ٜبايب١٦ٝ

ايب ١ٝ٦ٝايعاملٚ ١ٝتأثرلٖا

احملًَ ١ٝع عٌُ َكاضْات بني ٚدٗات ايٓعط

أْؿط ١ب( ١ٝ٦ٝتٛع - ١ٝخسَ- ١

عً ٢ايب ١٦ٝاحملً.١ٝ

املدتًؿ ١ؿٌ املؿانٌ ايب.١ٝ٦ٝ

تُٓ ١ٝفتُع )......مبػاعس ٠املٛاقع
ا٫يهذل ١ْٝٚيًٗ٦ٝات املػٛ٦ي١
ٚاملعذلف بٗا.

 .2اٱملاّ بأِٖ ا٭ػاٖات
ايعامل ١ٝيف احملاؾع١
عً ٢املٛاضز ايب.١ٝ٦ٝ

ٜ عس َؿطٚع ًا عٔ نٝؿ ١ٝتُٓ ١ٝاملٛاضز ايب١ٝ٦ٝ
ٚنٝؿ ١ٝاحملاؾع ١عًٗٝا.
ٜ بتهط ططق ًا يذلؾٝس ا٫غتٗ٬ى (طاق– ١

ٜ كَ ّٛع أؾطاز عؿرلت٘ يف تٛع١ٝ
اجملتُع احمل ٝبِٗ يف نٝؿ١ٝ
اؿؿاظ عً ٢ايبٚ ١٦ٝاجملتُع.

َٝا.)....... ٙ

األٍداف اخلاصُ
 .0ايتعطف عً ٢نٝؿ١ٝ
إسٝا ٤ايذلاخ يف ايؿٕٓٛ
ٚاٯزاب ٚاٯثاض.

الفيىٌ واآلداب
األىشطُ الفزديُ
ٜ ك ّٛبسضاغَ ١ػش ١ٝيًتعطف عً٢
املٛضٚثات ايؿعبٚ ١ٝا٭زب ١ٝاملدتًؿ.١
ٜ كسّ  َٔ 3ا٭عُاٍ ايؿٓ ١ٝباغتدساّ
خاَات ايب ١٦ٝاملدتًؿ.١
 قطا َٔ 6 ٠٤غرل املبسعني َٚعطؾ١
ا٭غًٛب ايص ٟأغتطاعٛا ب٘ تُٓ١ٝ
قسضاتِٗ ايؿٓ.١ٝ

 .6تُٓ ١ٝقسضات ا٫غتؿاز٠
َٔ ايتطبٝكات ا٭زب١ٝ
ٚايؿٓ ١ٝيف ا٭َٛض
اؿٝات.١ٝ

ٜ ؿذلى يف ٚضف عٌُ يتَُٓٗ ١ٝاضات٘
ا٭زبٚ ١ٝايؿٓ.١ٝ
ٜ ؿاضى بسٖإ َٓعي٘ َع إخطاز ضنٔ
خام َٔ قٓع ٜس.ٜ٘

األىشطُ اجلناعًُ
 إقاََ ١عطض يعؿرلت٘ َتهُٓا خاَات
ايب ١٦ٝايطبٝع.١ٝ
ٜٓ اقـ َع عؿرلت٘ نٝـ اغتطاع ا٭زبا٤
ٚاملؿهطٚ ٕٚايؿٓاْٚ ٕٛاملبتهط ٕٚتُٓ١ٝ
قسضاتِٗ َٗٚاضاتِٗ.
 املؿاضنَ ١ع عؿرلت٘ يف اؿؿاظ عً٢
ايذلاخ ٚا٫ثاض.
 تطبٝل عٌُ ؾين أزبَ ٞع أؾطاز عؿرلت٘
خيسّ ب٘ فتُع٘.
ٜ ؿاضى يف تكس ِٜأَػٝات ْٚسٚات
َٚػطسٝات ٚأزلاض.
 ا٫ؾذلاى يف سؿٌ زلط يف إطاض عؿرلت٘
ٜطنع عً ٢نٝؿ ١ٝإظٗاض املٛاٖب َٔ
خ ٍ٬ايذلاخ ايؿعيب يبًس.ٙ

 .3املؿاضن ١يف املػابكات

ٜ عس فُٛع َٔ ١ا٭عُاٍ ا٭زب١ٝ

ٚاملٓاغبات ا٭زب١ٝ

ٚايؿٓ ١ٝاملبتهط ٠يًُؿاضن ١بٗا يف

ٚايؿٓ ١ٝعً ٢ناؾ١

املٓتسٜات ايجكاؾ.١ٝ

املػتٜٛات.

ٜٓ عِ املػابكات ا٭زبٚ ١ٝايؿٓ ١ٝيؿطم
ا٭ؾباٍ ٚايؿتٝإ ؾ ٢ق ٝعؿرلت٘.

ٜ ؿاضى َع عؿرلت٘ يف املٗطداْات
ٚاملٓتسٜات املتٓٛع.١
ٜ صٖب َع عؿرلت٘ يف ضس٬ت قكرل ٠إىل:
املتاسـ  ,املػطسٝات ا٭زب, ١ٝسؿ٬ت
َٛغٝك , ٞايذلاخ  ,املعاضض ايؿٓ.١ٝ
 تٓعَ ِٝػابك ١غٓ ١ٜٛٱظٗاض املٛاٖب ايؿٓ١ٝ
َٔ خ ٍ٬ايكايْٛات ايجكاؾ :( ١ٝنتاب- ١
ضغِ َٛ -غٝك - ٞأؾػاٍ ٜس– ١ٜٚ
إبتهاضات).
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األٍداف اخلاصُ
 .0ايتعطف عً ٢ق١ُٝ
ا٫قتكاز ٚأثط ٙيف
اجملتُع.

االقتصاد واملىاطيُ
األىشطُ الفزديُ
 إعساز عح عٔ َباز ٨عًِ ا٫قتكاز
ٚؾطٚع٘.
ٜ كاضٕ بني ا٫قتكاز اؿط ٚاملٛد٘.

األىشطُ اجلناعًُ
 خيط يـ  َٔ 6املؿطٚعات
ا٫قتكازَ ١ٜع عؿرلت٘.
ٜ ؿاضى يف َؿطٚعات تَُٓ ١ٜٛع
عؿرلت٘.

 .6ايتعطف عً ٢ايكهاٜا
ا٫قتكازٚ ١ٜا٭سساخ
املعاقط ٠يف ْٛاسٞ
اؿٝا ٠املدتًؿ١

ٜ كسّ ٚضق ١عٌُ عٔ أِٖ ايكهاٜا ايعامل١ٝ
املعاقط ٠ايت ٢تِٗ ايٛطٔ.
ٜ صنط َؿانٌ ايتش ٍٛي٬قتكاز اؿط

ٜٓ عِ َع عؿرلت٘ ْسٚات عٔ ايكهاٜا
املعاقطٚ ٠ايتُٓ ١ٝاملػتساََ ١ع
املػٛ٦يني ٚاملتدككني.

ٚأغبابٗا.

ٚاملؿاضن ١اٱجياب١ٝ
يف سًٗا.
 .3إزضاى أُٖ ١ٝايتُٓ١ٝ
املػتساَٚ ١املػاُٖ ١يف

 إعساز زضاغ ١عٔ أسس فا٫ت ايتُٓ١ٝ
املػتساََٚ ١ػاُٖتٗا ؾ ٢اجملتُع.

اؽاش ايكطاض.
 .2تُٓ ١ٝقسضات إقاَ١
املؿطٚعات املٓتذ.١

ٜ ؿاضى َع عؿرلت٘ يف تٓؿٝص أسس
َؿطٚعات ايتُٓ ١ٝاملػتساَ ١ايت٢
ؽسّ فتُع٘.

ٜ كسّ زضاغ ١دس ٟٚيـ  َٔ 6املؿطٚعات
ايكػرل ٠اييت ؽسّ عؿرلت٘.
ٜ صنط إجيابٝات ٚغًبٝات ا٫غتجُاض ؾ٢
ايبٛضق.١

ٜ ؿاضى َع عؿرلت٘ يف تكسَ ِٜؿطٚع
اقتكاز ٟقػرل يتَُٓٛ ١ٝاضز
ايعؿرل.٠
ٜ عكس ْس ٠ٚيف ايعؿرل ٠عٔ ا٭قتكاز
املبين عً ٢املؿاضن ١بني نٌ ؾ٦ات
اجملتُع َعٗطًا أُٖ ١ٝا٫يتعاّ
ا٭خ٬قٚ ٞتأثرل ٙيف ا٭قتكاز.

 .1ايتعطف عً ٢امل٪غػات
ايساعُ ١يف اجملا٫ت

 إعساز زضاغَ ١ػش ١ٝعٔ امل٪غػات ايساعُ١
يف اجملا٫ت املدتًؿ.١

ٜ ػاِٖ َع عؿرلت٘ يف بطاَر إسس٣
ٖص ٙامل٪غػات.

املدتًؿ.١
 .2تَُٓ ١ٝباز ٨املٛاطٓ١
ايكشٝش.١

ٜ كطأ ٜٚتؿِٗ زغتٛض بًسٚ ٙحيسز َػٛ٦يٝات٘

 املؿاضن ١يف  َٔ 6ا٭سساخ

ٚسكٛق٘ ٜٚعكس َكاضْ ١إجياب ١ٝبني ٖصٙ

ٚاملٓاغبات ايعاَ ١ايك ١َٝٛاييت

اؿكٛم ٚايٛادبات يس ٟايس ٍٚاجملاٚض.٠

تػتطٝع ايعؿرل َٔ ٠خ٬شلا خسَ١

ٜ عس عج ًا عٔ أثط ايدلاَر ايهؿؿ ١ٝؾ ٢تُٓ١ٝ
ايٚ ٤٫ٛاْ٫تُاٚ ٤املٛاطٓ.١

ٚتُٓ ١ٝاجملتُع.
 تٓؿٝص ْسَ ٠ٚع أسس املتدككني يف
اجملاٍ ا٫دتُاع ٞعٔ سسٚز اؿط١ٜ
ايؿدك, ١ٝأغًٛب اؿٛاض َٗ,اضات
ا٫غتُاع يٰخط  ,نٝؿ ١ٝعٌُ
ًَدل يًُٓاقؿات.
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اجملال الصحي والبدني
األٍداف اخلاصُ
 .0إزضاى أُٖ ١ٝايجكاؾ١
ايكش ١ٝيف اؿٝا.٠

الصحُ والزياضُ
األىشطُ الفزديُ
ٜ كسّ عجا عٔ ايكش ١ايعاَٚ ١ايتػص١ٜ
ايػً.١ُٝ

األىشطُ اجلناعًُ
 تٓعْ ِٝسٚات ٚٚضف عٌُ عٔ ايجكاؾ١
ايكشٚ ١ٝأثطٖا يف سٝا ٠اٱْػإ.

 مماضغ ١ايعازات ايكش ١ٝايػً.١ُٝ

ٜ ؿاضى َع عؿرلت٘ يف إعساز زضاغ١
يف فا٫ت ايتػص ١ٜبايتعاَ ٕٚع
املتدككني.

 .6إزضاى أُٖ ١ٝمماضغ١

ٜ كسّ ٚضق ١عٌُ عٔ أُٖ ١ٝمماضغ ١ايٓؿاط

ايطٜان ١نأغًٛب

ايطٜان ٞبكٛضَٓ ٠تعُٚ ١أثطٖا يف قش١

سٝا.٠

ايؿطز.

ٜ ؿاضى ٚعؿرلت٘ يف  َٔ 6املػابكات
ايطٜان ١ٝعً ٢ناؾ ١املػتٜٛات.

 إٔ ٜػرل َٜٝٛا ملس٫ ٠تكٌ عٔ  60زقٝك.١
 إٔ ٜه ٕٛي٘ َٝعاز ثابت َٜٝٛا ٭زا٤
ايتُطٜٓات ايطٜان ١ٝايؿطز.١ٜ
 .3ايتٛع ١ٝباملؿه٬ت
ايكش ١ٝاييت تٛاد٘
ايؿباب.

ٜ كسّ عجا عٔ املؿه٬ت ايكش ١ٝاييت
تٛاد٘ ايؿباب.
ٜ كسّ ٚضق ١عٌُ عٔ ايكش ١اٱلاب ١ٝيسٟ

ٜ ؿاضى َع عؿرلت٘ يف مح٬ت
ايتٛع ١ٝباملؿه٬ت ايكش١ٝ
(اٱزَإ ,ايكش ١اٱلاب.)..١ٝ
 إعساز سًكات ْكاؾ ١ٝعٔ ا٭َطاض

ايؿباب.

اـاق ١بايؿباب.
 .2تَُٓٗ ١ٝاضات
اٱغعاؾات ا٭ٚي١ٝ

 سهٛض ْسٚات يًتعطف عً ٢اٱقابات ا٭نجط
ؾٛٝعا.

ٜ كسّ ٚعؿرلت٘ اـسَات ٚاٱغعاؾات
اي٬ظَ ١يف ا٭ظَات املدتًؿ١
(ايهٛاضخ ايطبٝع.)...١ٝ

ٚإنػابٗا يٰخط.ٜٔ

اجلانب االجتماعي
األٍداف اخلاصُ
 .0ايتعطف عً ٢نٝؿ١ٝ
ايتدط ٝيًُػتكبٌ.

مَارات للحًاَ
األىشطُ الفزديُ
 إٔ ٜه ٕٛيس ٜ٘أدٓسَٛ ٠اعٝس ْٚتٝذٜ ١هع
عًٗٝا أِٖ َٛاعٝس.ٙ
ٜ عٌُ خط ١تٓؿٝص ١ٜضبع غٓ ١ٜٛيٮسساخ

األىشطُ اجلناعًُ
 إقاَ ١دًػ ١تسضٜب ١ٝيف إطاض ايعؿرل٠
عٔ َٗاض ٠ايتدطٚ ٝاؽاش
ايكطاضات.

اشلاَ ١يف سٝات٘.
 .6ايتعطف عًَ ٢باز٨

 نتابَ ١كاٍ عٔ زٚض ؾطٜو اؿٝا ٠يف إلاح

ْ س ٠ٚعٔ اـكا٥ل ايٓؿػ١ٝ

ايكش ١اٱلاب١ٝ

ايع٬ق ١ايعٚدَ ١ٝتهُٓا َعاْ :ٞايٛؾا- ٤

يًُطاسٌ ايػٓ ١ٝاملدتًؿ.١

ٚايعٚاز ايٓادح.

اٱخ٬م – ايعؿ.١
 إعساز عح عٔ اؾٓٝات ايٛضاثٚ ١ٝتأثرلٖا
ؾ ٢ايكش ١اٱلاب.١ٝ
ٜ ؿطح اٖتُاّ ا٭زٜإ بايعٚاز نٓعاّ
ادتُاعْ ٢ادح ٚنطٚض ٣ٱعُاض ايه.ٕٛ

ْ س ٠ٚعٔ أق ٍٛايذلب ١ٝاؿسٜج١
ٚنٝؿَ ١ٝعاؾَ ١ؿانٌ ا٭دٝاٍ
اؿسٜج.١
ْ س ٠ٚعٔ َعاؾَ ١ؿانٌ ا٭طؿاٍ
ٚايعكاب ايبسْٚ ٞاملعٓ.ٟٛ
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 .3ايتعطف عً ٢نٝؿ١ٝ

 إعساز ٚضق ١عٌُ عٔ غرلت٘ ايصات:١ٝ

ايبشح عٔ ؾطم

(إَهاْٝات٘ َٛٚاٖب٘  ,قسضت٘ عً ٢ا٫ؾذلاى

ايعٌُ.

يف ايعٌُ اؾُاع.ٞ

 .2انتػاب ايكسض ٠عً٢

ٜ تشسخ َع أغطت٘ عٔ أُٖ ١ٝايعازات

ْ س َٔ ٠ٚخ ٍ٬عؿرلت٘ عٔ
َٛاقؿات املٛظـ املجاي.ٞ
ْ س ٠ٚعٔ ا٭عطاف ا٫دتُاع١ٝ

تك ِٝٝاملٛاقـ يف إطاض

ٚايتكايٝس ا٭غط ١ٜاييت أنتػبٗا َٔ خٍ٬

ايػا٥س ٠يف فتُع٘ ٚتأثرلٖا غٛا٤

َٔ ايكٚ ِٝا٭خ٬م

عاً٥ت٘ ٚأغطت٘ ٚنطٚضْ ٠كًٗا ٭بٓا ٘٥يف

اٱجياب ٞأٚايػًيب عً ٢ايػًٛى

ٚايعازات ٚايتكايٝس

املػتكبٌ.

ايؿدك.ٞ

اٱجياب ١ٝيف اجملتُع.

ٜ ؿطح اُٖ ١ٝايعازات ٚايتكايٝس ا٭غط ١ٜؾ٢
تُٓ ١ٝايٚ ٤٫ٛاْ٫تُا.٤

 .1انتػاب َٗاضات
ٚأغايٝب ايتٛاقٌ.

 إعساز َعطض يًتكٜٛط (ؾٛتٛغطايف –
ؾٝس.)ٜٛ
 إعساز  َٔ 6ايٛغا ٌ٥املع ١ٓٝيًُشانطات.

ْ س ٠ٚعٔ املؿانٌ ا٭غطٚ ١ٜاثطٖا
ؾ ٢ا٭بٓا.٤
 إقاَ ١زٚضات سَٗ ٍٛاضات ا٫تكاٍ
(ايكٛت تطتٝب َٛنٛع
,ا٭زٚات...اخل).
 ايتسضٜب َٔ خ ٍ٬ايعؿرل ٠عً:٢
ايعكـ ايصٖين َٔ خ ٍ٬فُٛعات
ايعٌُ (تٛظٜع أزٚاض تٓعْ ِٝكاط
املكاب٬ت نٝؿ ١ٝبسٚ ٤إْٗا ٤اؿٛاض
َٗٚاضات اؿٛاض).

األٍداف اخلاصُ
 .0اٱملاّ بايتطٛضات
ٚا٭سساخ اؾاض١ٜ

اخلدمُ العامُ وتينًُ اجملتنع
األىشطُ الفزديُ
ٜ كَٜٝٛ ّٛا بكطا ٠٤اؾطٜسٜٚ ٠تابع ا٭سساخ
ايعاملٚ ١ٝاحملًٚ ١ٝتأثرلٖا ؾ ٢فتُع٘.

األىشطُ اجلناعًُ
ٜ كَ ّٛع أؾطاز عؿرلت٘ بعٌُ فً١
ساٜ ٥هتب ؾٗٝا أؾطاز ايعؿرل٠

ٚأثطٖا يف ا٭ٚناع

املكا٫ت ايكشؿ ١ٝاييت تتهُٔ

ا٫دتُاعٚ ١ٝا٫قتكاز١ٜ

سً ً٫ٛيًُؿانٌ احملًٚ ١ٝايعامل١ٝ

اؿايٚ ١ٝاملػتكبً.١ٝ

ٚخاقَ ١ا ٜتعًل بايػٚ ّ٬تكسّ
اجملتُع.

 .6ايكٝاّ بأزٚاض قٝاز ١ٜيف
َٛادٗ ١املؿه٬ت

ٜ كسّ تكطٜطًا عٔ زٚض ٙؾ ٢قٝازْ ٠ؿاط
ادتُاع.٢

 تٓعٚ ِٝقٝازَ ٠ؿطٚعات َع إسس٣
اشل٦ٝات ا٫دتُاع ١ٝاحمل ٝبايؿطق.١

ا٫دتُاعٚ ١ٝخسَ١
اجملتُع.
 .3ايتعطف عً ٢نٝؿ١ٝ

ٜ ؿذلى مبٛاؾك ١قا٥س عؿرلت٘ يف خسَ١

ٜ كَ ّٛع أؾطاز عؿرلت٘ مبؿطٚع

إقاََ ١ؿطٚعات خسَ١

َػتسمي َٔ ١خ ٍ٬إسس ٣مجعٝات تُٓ١ٝ

خسَ ١فتُع ط ١ًٜٛا٭دٌ (خسَ١

ٚتُٓ ١ٝفتُع.

اجملتُع.

قط – ٣خسَ٬َ ١د – ٧زٚض ضعا١ٜ

ٜ ؿطم بني َؿطٚعات خسَ ١اجملتُع

ايػذ ...ٕٛإخل).

َٚؿطٚعات تُٓ ١ٝاجملتُع.
 .2تُٓ ١ٝقسضات َٛادٗ١
ايهٛاضخ ٚا٭ظَات.

ٜ ؿاضى يف إسس ٣ايسٚضات ايتسضٜب ١ٝاـاق١
بإزاض ٠ا٭ظَات.

ٜ كسّ بٝاْ ًا عًًُ ٝا بايتعاَ ٕٚع أؾطاز
عؿرلت٘ عٔ نٝؿَٛ ١ٝادٗ ١إسس٣
ايهٛاضخ ٚا٭ظَات.
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األٍداف اخلاصُ
 .0تَُٓٗ ١ٝاضات ايًػات
ا٭خط ٣غرل يػت٘ ا٭ّ.
 .6ايتٛاقٌ َع ا٭قسقا٤
خاضز ايٛطٔ بهاؾ١
ايططم املتاس.١

االتصال العاملٌ
األىشطُ الفزديُ
ٜ سضؽ ٜٚتكٔ إسس ٣ايًػات اؿ ١ٝغرل يػت٘

األىشطُ اجلناعًُ
 املسا ١َٚعً ٢املطاغ٬ت ٱسس٣

ا٭ّ (َٔ املِٗ إٔ ٜتكٔ يػت٘ ا٭ّ قطاٚ ٠٤نتاب١

ايؿطم ايهؿؿ ١ٝخاضز ايٛطٔ

ٜٚػتطٝع ايتعبرل دٝساً عٓس اغتدساَٗا).

ايعطب.ٞ

َ طاغً َٔ 3 ١اؾٛايني َٔ ز ٍٚكتًؿ١
يًتعطف عً ٢عازاتِٗ ٚتكايٝسِٖ.
 ايتٛاقٌ َع ثكاؾات ايؿعٛب ا٭خط ٣عدل
ايكٓٛات ايٛثا٥كَٛٚ ١ٝاقع اٱْذلْت ٚايكٓٛات

 تك ّٛايعؿرل ٠إٕ أَهٔ باغتهاؾ١
إسس ٣ؾطم اؾٛاي ١ا٭دٓبَ ١ٝع عٌُ
بطْاَر ػٛاي ٞيًتعطف عً ٢بًس
ايعؿرل ٠املهٝؿ.١

ايتًٝؿعٜٚ ١ْٜٝٛكسّ تكطٜطاً بصيو.
 .3تعُٝل ايٚ ٤٫ٛاْ٫تُا٤

ٜ ك ّٛمبطاغً ١أسس اؾٛايني ا٭داْب ٚحيطم

 إعساز بطٚتٛنَ ٍٛع ؾطق ١نؿؿ١ٝ

يًٛطٔ َٔ خٍ٬

عً ٢إضغاٍ إجيابٝات ٚطٓ٘ ٚايكٛض اؾُ١ًٝ

خاضز زٚيت٘ يتبازٍ ايعٜاضات ٚؾكاً

ايتٛاقٌ عاملٝا.

عٓ٘.

يًٓعِ ٚايًٛا٥ح يف مجعٝت٘.

اجلانب الكشفي
األٍداف اخلاصُ
 .0ا٫يتعاّ باشلسف
ٚاملبازٚ ٨ايططٜك١

التكالًد والفيىٌ الهشفًُ
األىشطُ الفزديُ
ٜ ؿاضى يف ايتدط ٝملد ِٝنؿؿ ٞ٭ؾطاز
أقٌ َٓ٘ غٓ ًا (أؾباٍ  -ؾتٝإ).

األىشطُ اجلناعًُ
 إقاَ ١كُٝات نؿؿٚ ١ٝضس٬ت
غرل ٚتأٌَ اـ.٤٬

ايهؿؿ.١ٝ
 .6إتكإ مماضغ ١ايؿٕٓٛ

ٜ عا ٕٚقا٥س ٚسس ٠يف اختباض أؾطاز ٚسست٘

ايهؿؿَٗٚ ١ٝاضات

(أؾباٍ/ؾتٝإ) يف ؾاضات اشلٛاٚ ١ٜايهؿا١ٜ

سٝا ٠اـ.٤٬

(ايهؿا / ٠٤اؾساض.)٠
ٜ سضب ؾطم (اؾباٍ  /ؾتٝإ ) عً ٢ايؿٕٓٛ

األٍداف اخلاصُ
 .0ايتعطف عً ٢اشلٝهٌ
ايتٓع ُٞٝيًشطن١

ايهؿؿَٗٚ ١ٝاضات اـ.٤٬
التطلع للكًادَ
األىشطُ الفزديُ
 إعساز ٚضق ١عٌُ عٔ اشلٝانٌ ايتٓع١ُٝٝ
يًشطن ١ايهؿؿ ١ٝقًٝا ٚعطبٝا ٚعاملٝا.

 إعساز ٚغا ٌ٥كتًؿ ١يسضاغ ١ؾٕٓٛ
سٝا ٠اـ.٤٬
ٜ ؿاضى ؾ ٢كُٝات ْٗا ١ٜا٭غبٛع
أ ٚاملدُٝات ايػٓ.١ٜٛ

األىشطُ اجلناعًُ
 إقاَْ ١س ٠ٚيًعؿرل ٠س ٍٛاشلٝهٌ
ايتٓع( ٢ُٝقًً ٝا  /عطبً ٝا  /عاملً ٝا ).

ايهؿؿٚ( ١ٝطٓٝاً
ٚعطبً ٝا ٚعاملٝاً).
 .6تُٓ ١ٝاملٗاضات ايكٝاز.١ٜ

 حيسز ايع٬ق ١بني ايتُٓ ١ٝايكٝازٚ ١ٜايتُٓ١ٝ
ايبؿط.١ٜ
 سهٛض زٚضات إعساز ايكاز ٠ايهؿؿٝني.

 زع ٠ٛأغاتصَ ٠تدككني يف فاٍ
ايتُٓ ١ٝاٱزاض ١ٜٱيكاْ ٤سٚات ٚٚضف
عٌُ عٔ زٚض ٚاستٝادات ايكا٥س.

ٜ ػاعس قا٥س ؾطق( ١اؾباٍ  /ؾتٝإ ).
 .3املػاُٖ ١يف تطٜٛط
مماضغ ١اؿطن١
ايهؿؿ.١ٝ

 نتاب ١أعاخ عٔ نٝؿ ١ٝا٫ضتكا ٤باؿطن١
ايهؿؿ ١ٝمبطسً ١اؾٛاي. ١
 إعساز ٚضق ١عٌُ عٔ تأثرل ايعٛمل ١ؾ٢
اؿطن ١ايهؿؿٚ ١ٝأغايٝب َٛادٗ ١شيو.

 إقاَْ ١سٚات س ٍٛاملتػرلات اؿسٜج١
ٚتأثرلٖا ؾ ٢اؿطن ١ايهؿؿ١ٝ
ٚايػًٛى ايػًبٚ ٢اٱجياب. ٢
ٚ نٝؿَٛ ١ٝادٗ ١شيو.
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كيف نطبق
منهج الجوالة
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تطبيق منهج الجوالة;
إٕ ايدلْاَر ايهؿؿ ٞايٓادح ٜتطًب إٔ ٜهَ ٕٛؿعُ ًا بطٚح ايهؿؿٚ ,١ٝيف عًُ ١ٝتؿاضن١ٝ
َع اؾٛايٜٚ ,١تهح شيو َٔ خ ٍ٬ايػٝاغ ١ايعاملٚ ١ٝايعطب ١ٝيًدلاَر ٚتُٓ ١ٝاملطاسٌ ,سٝح
دا ٤ؾُٗٝا َا :ًٜٞ
ايػٝاغ ١ايعامل ١ٝيًدلْاَر ايهؿؿ:ٞ
يكس مت إقطاض ايػٝاغ ١ايعامل ١ٝيًدلاَر ؾ ٢امل٪متط ايهؿؿ ٢ايعامل ٢ايـ  36بباضٜؼ (ؾطْػا)
عاّ  0550ايت ٢ضنعت عً ٢اٖ٫تُاّ باستٝادات ايؿتٚ ١ٝايؿباب عً ٢اخت٬ف أعُاضِٖ
ٚب٦ٝاتِٗ َع تطبٝل ٖسف َٚبازٚ ٤٣ططٜك ١ايهؿؿٚ ,١ٝعً ٢ن ٤ٛشيو عٴطٳّف ايدلْاَر
ايهؿؿ ٢نُا :٢ًٜ

ٖ ٛنٌ َا ٜك ّٛب٘ ايؿتٚ ١ٝايؿباب َٔ أْؿط ١باغتدساّ ايططٜك١
ايهؿؿ ١ٝيتشكٝل اشلسف ايذلب ٣ٛيًشطن ١ايهؿؿ.١ٝ
ايػٝاغ ١ايعطب ١ٝيتُٓ ١ٝاملطاسٌ:
أَا ايػٝاغ ١ايعطب ١ٝيتُٓ ١ٝاملطاسٌ ,ؾكس أُقطت ؾ ٢امل٪متط ايهؿؿ ٢ايـ  60ؾ ٢تْٛؼ عاّ
ٚ ,0551ناْت ايط ١ٜ٩ؾ ٢إقطاض ٖص ٙايػٝاغ ٢ٖ ١ايذلنٝع عً ٢اـكا٥ل ايعُط ١ٜيهٌ
َطسً ١نؿؿ( ١ٝا٭ؾباٍ -ايؿتٝإ -ايهؿاف املتكسّ -اؾٛايٚ )١إٔ تتٛاؾل ايدلاَر
ٚا٭ْؿطَ ١ع ٖص ٙاـكا٥ل نُا تتٛاؾل َع ٖسف َٚبازٚ ٤٣ططٜك ١ايهؿؿٚ ,١ٝيكس مت
تعطٜـ ٖص ٙايػٝاغ ١عً ٢ايٓش ٛايتاىل:

ٖ ٢أغًٛب عٌُ حيكل اٖ٫تُاّ بهٌ َطسً ١غٓٚ ١ٝا٫ضتكا ٤بٗا
َٔ مجٝع اؾٛاْب ايؿٓٚ ١ٝاٱزاض ١ٜيٲضتكا ٤بأعهاٗ٥ا َٔ خٍ٬
تطٜٛط بطافِٗ ٚايعٓا ١ٜبكازتِٗ ٚتٛؾرل أزٚات َٚتطًبات ايعٌُ.
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َٔ نٌ َا تكسّ ,جيب ا٭خص يف اؿػبإ عٓس ٚنع ايدلاَر ٚا٭ْؿط ١سػب املٓٗر ايهؿؿٞ
ايعطب ٞيًذٛاي ,١أْ٘ جيب اٖ٫تُاّ بذلب ١ٝايٓـٚ ٤ايؿبابٚ ,إٔ ٜهٖ ٕٛصا ٖ ٛايؿػٌ ايؿاغٌ
يًكاز ٠ايطاؾس ٜٔايعاًَني عً ٢زميٖ ١َٛص ٙاؿطن ,١نُا جيب تكسٚ ِٜدب ١ززلَٚ ١تٓٛعَٔ ١
ايدلاَر ٚا٭ْؿط ١اييت تتٓاغب َع تٓٛع فا٫ت املٓٗر اـُػ ١ايطٝ٥ػٚ ١ٝتٓٛع ا٭ْؿط ١اؾُاع١ٝ
(كُٝات  /ضس٬ت  /ظٜاضات  /أيعاب  /أٜاّ ْٗا ١ٜا٭غبٛع  /ادتُاع ؾطق / ١ادتُاع طًٝع/ ١
سؿ٬ت ...إخل) ٚا٭ْؿط ١ايؿطز ١ٜاييت ٜك ّٛبٗا ايعه( ٛبطاق ١ايتكسّ "ايهؿا( ١ٜايهؿا/ ٠٤
اؾساض /")٠ؾاضات اشلٛاٜات "اشلٛا /"١ٜتكسّ شات ٞزاخٌ اؾُاع ... ١إخل)ْٚ ,ػتعطض ٖٓا بعض

ايٓكاط اييت ميهٔ إٔ تعتدل أغاؽ ايعٌُٚ ,يهٓٗا ي٬غذلؾاز ؾك ٚ ,عً ٢املبسعني
اٱناؾٚ ١اؿصف ٚايتعس ٌٜيف إطاض أغاغٝات اؿطن ١ايهؿؿ.١ٝ
أوالً :األىشطُ اجلناعًُ
إٕ ايٓؿاط ايهؿؿ ٞاؾُاع ٖٛ ٞايٓؿاط ايصٜ ٟك ّٛب٘ اؾٛاٍ بني أقطاْ٘ يف ايؿطقٚ ,١قس
ٜهٖ ٕٛصا ايٓؿاط َٔ ؽط ٝفًؼ إزاض ٠ايٛسس ٠أ ٚفًؼ ايػساغٚ ,ٞست ٢إٕ اختًؿت
أْٛاع ا٭ْؿط ١ؾاشلسف ايهؿؿٚ ٞاسس يف ْٗا ١ٜا٭َطٚ ,يصا ؾإْٓا غٓؿطم ٖٓا بني خط١
ايدلْاَر ايهؿؿ ٞيف ؾذل ٠ظَٓ ١ٝط( ١ًٜٛخط ١عاّ  /خط ١ؾكٌ زضاغ ...ٞإخل)ٚ ,بني
ايدلْاَر ايهؿؿ ٞيٓؿاط ٚاسس (كٚ ّٜٛ ِٝاسس /سؿٌ  /ظٜاضَٗ / ٠طدإ ...إخل).
أ .ايدلْاَر ايهؿؿ ٞيٓؿاط يف ؾذل ٠ظَٓ ١ٝط:١ًٜٛ
عٓس ايتدط ٝيدلْاَر نؿؿ ٞيؿذل ٠ظَٓ ١ٝط ,١ًٜٛجيب إٔ ْأخص يف ا٫عتباض ايتٓٛع بني اجملا٫ت
ايتػع ١ز ٕٚايذلنٝع عً ٢أسسٖاٖٚ ,صا ايتٓٛع ٜعط ٞيًذٛاٍ ٚدبَ ١تهاًَ َٔ ١ايعٓاقط
ايهؿؿ ١ٝاييت تًعَ٘ ,نُا جيب إٔ ؽتًـ أْٛاع ا٭ْؿط ١اؾُاع ١ٝاييت تعط ٢زاخٌ ٖصا
ايٓؿاط ست ٫ ٢ميٌ ايعهٚ ,ٛؾُٝا  ًٜٞؾهٌ َكؿٛؾ ١تٛنح نٝـ ميهٓٓا ايتٜٓٛع بني اجملا٫ت
ٚأْٛاع ا٭ْؿط:١
اجملال

ايتطبٝكات
ايس ٜٔيًشٝا٠

اليشاط

كَ ِٝبٝت

ٚايب١ٝ٦ٝ

X

كْٗ ِٝا ١ٜا٭غبٛع
ضسً١
ظٜاض٠
ادتُاع زٚضٟ
سؿٌ

ايعًُ١ٝ

X
X
X

X
X
X
X
X

ايؿٕٓٛ

ا٫قتكاز

ايكش١

َٗاضات

ٚاٯزاب

ٚاملٛاطٓ١

ٚايطٜان١

يًشٝا٠

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

اـسَ١
ايعاَٚ ١تُٓ١ٝ
اجملتُع

ا٫تكاٍ
ايعاملٞ

X

ايتكايٝس
ٚايؿٕٓٛ
ايهؿؿ١ٝ

X
X

ايتطًع
يًكٝاز٠

X
X

X
X
X

X

X
X

X
X

X
X
X

 ...إخل
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ًَشٛظ:١
 .0يٝؼ بايهطٚض ٠إٔ تك ّٛايٛسس ٠ايهؿؿ ١ٝبهٌ ٖصا ايهِ َٔ ا٭ْؿطٚ ١يهٔ َٔ
املِٗ ايتٓٛع بني اجملا٫ت ٚأْٛاع ا٭ْؿط.١
 .6ميهٔ إٔ ٪ٜخص ايٓؿاط ٖسؾاً عاَاً يتُٓ ١ٝفاٍ َعنيٚ ,يهٔ ٖصا ٜ ٫عين أْ٘ ئ
ٜتكاطع َع فا٫ت أخط ٣يف ْؿؼ ايٓؿاط ,بٌ عً ٢ايعهؼ (َجٌ :قس أق ّٛمبدِٝ
تسضٜيب نؿؿ( ٞايذلنٝع عً ٢فاٍ املٗاضات ايهؿؿٚ ,)١ٝيهٔ يف بطْاَر ٖصا
املد ِٝغأساؾغ عً ٢ايكًٛات (ايك ِٝايسٚ ١ٜٝٓا٭خ٬ق / )١ٝغٛف أْعـ املهإ
ايص ٟأقُت ؾٚ ٘ٝأق ّٛبتُٓٝت٘ (ا٭غطٚ ٠اجملتُع) ٚ /نع بعض ايٛضف ايؿٓ١ٝ
أٚايعًُ( ١ٝانتؿـ َا سٛيو َٛٚاٖب) ,ؾإٕ ٖصا ايتكاطع ٚايتٜٓٛع َطًٛب زاُ٥اً.
أْٛاع ا٭ْؿط ١شات ايؿذل ٠ايعَٓ ١ٝايطٖ( ١ًٜٛص ٙا٭َجً ١يًصنط ٚيٝؼ اؿكط):
 .0بطْاَر (خط )4١ايٛسس ٠ايهؿؿ ١ٝايػٓ / ٟٛايؿذل.ٟ
 .6بطْاَر (خط )١اؾُاع ١ايكػرل ٠ايػٓ / ٟٛايؿذل.ٟ
ْ .3ؿاط طٜ ٌٜٛتهُٔ َبٝت (ك / ِٝضسً ...١إخل).

ب .ايدلْاَر ايهؿؿ ٞيٓؿاط يف ؾذل ٠ظَٓ ١ٝقكرل:٠
يف ٖصا ايكػِ غٛف ْتشسخ عٔ نٝؿٚ ١ٝنع ْؿاط ٚاسس يؿذل ٠ظَٓ ١ٝقكرلٖٚ ,٠صا
ايٓؿاط ٜ ٫تعس ٣بطْاف٘ َٜٛاً ٚاسساً (بسَ ٕٚبٝت).
أْٛاع ا٭ْؿط ١شات ايؿذل ٠ايعَٓ ١ٝايككرلٖ( ٠ص ٙا٭َجً ١يًصنط ٚيٝؼ اؿكط):
 .0ادتُاع زٚض.ٟ
 .6كْٗ ِٝا ١ٜا٭غبٛع.
 .3سؿٌ.
 .2ضسً ١ملس.ّٜٛ ٠
َٗ .1طدإ ملس.ّٜٛ ٠
 ّٜٛ .2ش ٚطابع خام (ا٫ستؿاٍ ب ّٛٝايطؿٌ َج.)ً٬
4

ئ ْتططم ٖٓا ٭غؼ ايتدطٚٚ ٝنع ايدلْاَرٚ ,يهٔ ميهٔ ا٫غتعازٖ َٔ ٠ص ٙاملٛنٛعات َٔ خ ٍ٬ايتسضٜب ايطزل ٞيف اؾُع١ٝ

ايهؿؿ ,١ٝأ َٔ ٚخ ٍ٬ايتسضٜب ايصات ٞغرل ايطزل.ٞ
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 .3ظٜاضَٝ ٠ساْ.١ٝ
 .... .4إخل.
ٚيًتبػ ٝغٛف ْك ّٛبٛنع ططٜك ١يٛنع ا٭ْؿط ١قكرل ٠املس ٠عٝح ميهٔ إٔ ٜهٕٛ
ْؿاط ًا قكرل املس ٠ناٌَ ايؿكطات ,أ ٚقس ته ٕٛؾكطْ ٠ؿاط زاخٌ ْؿاط أندل (َجٌ ؾكط٠
ْؿاط زاخٌ ادتُاع زٚض ٟأ ٚكْٗ ِٝا ١ٜا٭غبٛع)ٚ ,ؾُٝا  ًٜٞتٛنٝح يصيو:
ٚسسْ ٠ؿاط ناًَ:١
جيب عٓس ٚنع ْؿاط ناٌَ ايتؿهرل يف ايبٓٛز ايتاي:١ٝ
التىضًح
و البيد
َجاٍ :ك / ِٝسؿً .../ ١إخل.
ْٛ .0ع ايٓؿاط
 .6اشلسف َٔ ايٓؿاط

َجاٍ :تك ١ٜٛايتعا ٕٚبني اؾٛايني.

 .3ايؿعاض ايعاّ يًٓؿاط

َجاٍ :زعْٛا ْعٌُ َعاً.

 .2ايٛقت اي٬ظّ

َجاٍْ / ّٜٛ :كـ  َٔ / ّٜٛايػاع ١إىل ايػاع.١

 .1املهإ

َجاٍ :اـَ / ٤٬هإ ظٜاضَ / ٠كط ايٛسس ...٠إخل.

 .2عسز املػتٗسؾني

َجاٍٚ :سس ٠نؿؿ / ١ٝمجاع ١قػرل / ٠عسز َعني.

 .3املػتًعَات املطًٛب١

َجاٍ :أٚضام قل ٚيكل /ايعًِ ايٛطين  /سبٌ زلٝو...
إخل.

 .4اجملا٫ت اييت غٝتِ ايذلنٝع عًٗٝا

َجاٍ :انتؿـ َا سٛيو.

 .5ؾاضات اشلٛاٚ ١ٜايهؿا( ١ٜايهؿا٠٤
 /اؾساض )٠اييت قس حيكٌ عًٗٝا

َجاٍ :قس حيكٌ ايعه ٛيف ٖصا ايٓؿاط عً ٢تٛقٝع أٚ

اؾٛاٍ َٔ َؿاضنت٘

 .00ؾكطات بطْاَر ايٓؿاط

اثٓني يف إسس ٣ايؿاضات يه ٞحيكٌ عًٗٝا (أ ٚقس
ٜه ٕٛايٓؿاط نً٘ شلصا ايػطض).
َجاٍ :يعب ١ؾس اؿبٌ َ /ػابك ١ثكاؾ / ١ٝايبشح عٔ
ايهٓع  /ؼ ١ٝايعًِ (٫سغ ايتٓٛع بني اجملا٫ت).

ًَشٛظ:١
ٖٓاى ايعسٜس َٔ ايٓكاط ا٭خط ٣يف ايتدط ٝيٓؿاط قس تهَ ٕٛطًٛبَ ١جٌ املٝعاْ١ٝ
املتٛقعٚ ١عسز ايكاز ٠املطًٛب يتػٝرل ايٓؿاط ٚاٱزاضٜات ٚغرل شيوٚ ,يهٔ ٖٓا ْ ٫ػتٗسف
ايتدط ٝيًٓؿاط ٚيهٔ نٝؿ ١ٝايتؿهرل يف ٚنع ايٓؿاط مبا ٜتؿل َع ضٚح املٓٗر
ايهؿؿ.ٞ
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ؾكط ٠زاخٌ ْؿاط ناٌَ:
ٖص ٙايؿكط ٠قس ته ٕٛدًػ ١تسضٜب ١ٝعٔ اغتدساّ اؿباٍ ,يعب ١عٔ ايتعا ,ٕٚسؿٌ زلط عٔ
ايٛطٔ ...إخلَٚ ,ع شيو جيب ايتشهرل اؾٝس شلص ٙايؿكطات اييت قس ٜه ٕٛؾٗٝا أٜهاً تكاطع
و
.0

بني اجملا٫تٖٓٚ ,ا أٜهاُ غٓعط ٞبعض ايٓكاط اييت جيب إٔ تطاع ٢عٓس ٚنع ؾكط ٠ايٓؿاط:
التىضًح
البيد
عٝح ٜهتب بؿهٌ ؾٝل ٚدصاب ٜٓٚاغب املطسً.١
اغِ ايٓؿاط
َجاٍ :يعب / ١تسضٜب َ /ػابك / ١ضسً ١غرل ...إخل (ْؿاط

.6

ايططٜك ١املػتدسَ ١يف ايٓؿاط

.3

اشلسف َٔ ايٓؿاط

َجاٍ :تك ١ٜٛايتعا ٕٚبني اؾٛايني.

.2

ايعَٔ

َجاٍ :غاعْ / ١كـ غاع ...١إخل.

.1

املهإ

َجاٍ :اـ( ٤٬ايطبٝع / )١غطؾًَ / ١عب َ /كط ايٛسس ...٠إخل.

.2

املػ ٍٛ٦عٔ ايٓؿاط

َجاٍ :قا٥س ايٛسس ,٠ايعطٜـ ا٭ ,ٍٚعطٜـ ايطًٝع ... ١إخل).

.3

عسز املػتٗسؾني

َجاٍٚ :سس ٠نؿؿ / ١ٝمجاع ١قػرل / ٠عسز َعني.

.4

أغًٛب ايعٌُ

ؾطز ٟأّ مجاع.ٞ

.5

املػتًعَات املطًٛب١

َجاٍ :أٚضام قل ٚيكل  /أق ّ٬أيٛإ  /ايعًِ ايٛطين ...إخل.

بػ.) ٝ

 .00فا٫ت املٓٗر املتكاطع١

َجاٍ :قش ١اؾػِ ,انتؿـ َا سٛيو ...إخل.

 .00ايصنا٤ات املػتدسَ١

َجاٍ :شنا ٤يػَٛ ,ٟٛغٝك ... ٞإخل.

 .06ؾاضات اشلٛاٚ ١ٜايهؿا( ١ٜايهؿاَ / ٠٤جاٍ :قس حيكٌ ايعه ٛيف ٖص ٙايؿكط ٠عً ٢تٛقٝع ٱسس٣
اؾساض )٠اييت قس حيكٌ عًٗٝا

ايؿاضات يه ٞحيكٌ عًٗٝا (أ ٚقس ته ٕٛايؿكط ٠نًٗا

اؾٛاٍ َٔ َؿاضنت٘ يف ايؿكط٠

شلصا ايػطض).

 .03ؾطح ططٜك ١تٓؿٝص ايٓؿاط

َجاٍ :غٝك ّٛايؿت ١ٝيف مجاعات قػرل ٠بطغِ َعٓ ٢ايٛطٔ
عً ٢يٛس ١قُاؾ ١ٝنبرل ٠عً ٢ؾهٌ َػابك ١عٝح ...إخل.

 .02احملت ٣ٛايعًُ ٞيًٓؿاط

َجاٍ :ايٓعط ١ٜايعًُ ١ٝاملتعًك ١بايٓؿاط  ...إخل.

 .01إضؾازات عاَ ١يًكاز ٠سني تٓؿٝص

َجاٍ :جيب اٖ٫تُاّ بأَإ ا٭٫ٚز ,جيب اٖ٫تُاّ بايٛغاٌ٥

ايٓؿاط

املع ,١ٓٝايذلنٝع عً ٢أٜ ٫ػـ ا٭٫ٚز أثٓا ٤ايًعب ... ١إخل).
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ثاىًاً :األىشطُ الفزديُ:
إٕ ايٓؿاط ايهؿؿ ٞايؿطز ٖٛ ٟايٓؿاط ايصٜ ٟك ّٛب٘ اؾٛاٍ ٚسس ٙز ٕٚأقطاْ٘ يف ايؿطق,١
ٚقس ٜهٖ ٕٛصا ايٓؿاط زاخٌ ايؿطق ١أ ٚخاضدٗا (يف املسضغ ,١املٓعٍ  ...إخل)ٚ ,جيب إٔ
ٜهٖ ٕٛصا ايٓؿاط نُٔ كطط٘ أ ٚكط قا٥س ٙيًتُٓ ١ٝايؿدك.١ٝ
ٖٓٚا غٛف تتعسز أْٛاع ا٭ْؿط ١اييت قس مياضغٗا ايعه ٛؾطزً ٜاٚ ,اييت قس تكب يف ايٓٗا١ٜ
عً ٢ايتكسّ ايؿدك ٞاـام ب٘ يًذلقَ َٔ ٞطتب ١إىل أخطٚ ٣اؿك ٍٛعً ٢ؾاض ٠نؿا,١ٜ
أ ٚقس تَُٓٗ ٞاضات٘ ايؿدك ١ٝباؿك ٍٛعً ٢ؾاضٖٛ ٠ا ١ٜأ ٚقس ته ٕٛانتػاب َٗاضات
قٝاز ١ٜيف تٛي ١َُٗ ٞزاخٌ ايٛسس ٠أ ٚاؾُاع ١ايكػرل( ٠ضٝ٥ؼ يًذُاع ,١أَني غط ,أَني
قٓسٚم).

أ .ايذلق( ٞؾاضات ايهؿا( ١ٜايهؿا / ٠٤اؾساض:))٠
إٕ مماضغ ١ا٭ْؿط ١ؾطزٜاً يًذلق ٞايصاتٜ ٞعط ٞايعه ٛإسػاغاً باملػٛ٦ي ١ٝػاْ ٙؿػ٘ (أسس
َباز ٨اؿطنٚ )١جيعً٘ يف تٓاؾؼ زاَ ِ٥ع أقطاْ٘ ستٜ ٢ه ٕٛأ ٍٚاملذلقني إىل املطتب١
ا٭عً ,٢ؾٝعِ ايتٓاؾؼ ايؿطٜـ َٔٚ ,خ ٍ٬ايذلق ٞغٛف مياضؽ اؾٛاٍ ٚسس( ٙأ ٚنُٔ
مجاع ,)١فُٛع َٔ ١ا٭ْؿط ١اييت غتَُٓ ٞعاضؾ٘ َٗٚاضات٘ ٚغًٛن٘ٚ ,غٛف ٜعٗط شيو
دًٝاً َٔ خ ٍ٬بطاق ١ايذلق( ٞايتكسّ)ٖ ,ص ٙايبطاق ١اييت تكػِ إىل َ 2طاسٌ ٖ:ٞ
َ طسً ١ايكب ٖٞٚ :ٍٛاملطسً ١اييت ٜتعطف ؾٗٝا بعض املباز ٨ايهؿؿٚ ,١ٝمل ٜطتسِ
املٓس ٌٜايهؿؿ ٞبعسٚ ,تتطًب َسا ١َٚاؾٛاٍ يف عؿرلت٘ َا ٜ ٫كٌ عٔ ث٬ث١
أؾٗط.
َ طسً ١اٱعساز :أٚىل َطاتب ايذلقٚ ,ٞتتطًب ٖص ٙاملطسً ١بعض املطايبَٚ ,سا١َٚ
اؾٛاٍ يف عؿرلت٘ ؾذلَ ٠ا بني غت ١أؾٗط إىل عاّ ناٌَ.
َ طسً ١ايتسضٜب :ثاَْ ٞطاتب ايذلقٚ ,ٞتتطًب ٖص ٙاملطسً ١بعض املطايبَٚ ,سا١َٚ
اؾٛاٍ يف عؿرلت٘ ؾذلَ ٠ا بني غت ١أؾٗط إىل عاّ ناٌَ.
َ طسً ١تُٓ ١ٝاجملتُع :ثايح َطاتب ايذلقٚ ,ٞتتطًب ٖص ٙاملطسً ١بعض املطايب,
َٚسا ١َٚاؾٛاٍ يف عؿرلت٘ ؾذلَ ٠ا بني غت ١أؾٗط إىل عاّ ناٌَ.
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ميهٔ إٔ تهٖٓ ٕٛاى َطايب إناؾ ١ٝت ٌٖ٪اؾٛاٍ
يًشك ٍٛعً ٢أعًٚ ٢غاّ ملطسً ١اؾٛايٚ ,١يهٔ جيب إٔ

ملحوظة

ٜه ٕٛشيو َعتُسًا َٔ اؾُع ١ٝايهؿؿ ١ٝايٛطٓ.5١ٝ

من المهم في الترقي التركيز على التقاليد

ؾؿ ٞنٌ َطتب ١بعض ا٭ْؿط ١ايذلانُ ١ٝاييت جيب إٔ ٜكّٛ

والفنون الكشفية حيث أنه يترقى في

بٗا ايعه( ٛبا٫تؿام َع ايكا٥س ست ٫ ٢ته ٕٛبعٝس ٠عٔ املٓٗر

المجاالت األخرى في البيت وداخل

أ ٚبعٝس ٠عٔ اشلسف َٔ ايذلق ٞنإٔ ٜطنع ايؿت ٢عً ٢فاٍ
ٚاسس أٚططٜكٚ ١اسس ٠يف ايعٌُ)ٚ .يهٜ ٞذلق ٢اؾٛاٍ جيب إٔ

المدرسة ,أما كشفيًا فال توجد إال في
الوحدة الكشفية.

جيُع بني ا٫ختٝاض َٔ بني ا٭ْؿط ١يٝعدل عٔ ْؿػ٘ ,نُا إٔ
ٖٓاى أؾٝا ٤إيعاَ ١ٝجيب إٔ ٜعطؾٗا ,يصيو جيب إٔ ْػتدسّ
بطاق ١تكسّ كتًط ١بني اٱيعاّ ٚا٫ختٝاض.
ٚجيب ايتٛنٝح إٔ ْعاّ تكسّ اؾٛايني ٜعتُس يف ا٭غاؽ عً٢
املؿطٚعات ايؿطز/ٚ ١ٜأ ٚاؾُاع ١ٝأنجط َٔ ا٫ختباضات ايؿطزَ( ١ٜا ميٝع ْعاّ تكسّ اؾٛاي ١عٔ
باق ٞاملطاسٌ).
بطاق ١ايتكسّ:
 ٖٞٚؼت ٣ٛعً ٢خًَ ٝا بني بعض ايعٓاقط اييت ٜط ٣ايعه ٛأْٗا تٓاغب٘ (سػب املعاٜرل اييت
ٚنعتٗا اؾُع ١ٝأ ٚاملؿٛنٚ )١ٝنصيو بعض ايعٓاقط اييت ٜط ٣ايكا٥س (أ ٚاؾُع ١ٝأ ٚاملؿٛن)١ٝ
أْٗا تِٗ اؾٛاٍٚ ,جيب عً ٘ٝإلاظٖا يهٜ ٞك ّٛبايذلق ,ٞؾٗ ٞخً ٝبني اٱدباضٚ ٟا٫ختٝاض,ٟ
ؾٗص ٙايبطاق ١تطاع ٞايؿطٚم ايؿطزٚ ١ٜقسضات نٌ دٛاٍ ٚ ,نصيو تٛغٝع قاعس ٠ا٭ْؿط ١اييت
ميهٔ إٔ مياضغٗا اؾٛاٍٚ ,تكٓني ايعٓاقط مما ٜعط ٞتٛسٝساً ملعاٜرل ايذلق.ٞ

5

َجاٍ شلصا ايٛغاّ ٖٚ ٛغاّ ايككط ايهؿؿ ٞيف مجع ١ٝايهؿاؾ ١ايػعٛزٚ ,١ٜؾاض ٠ايٓذِ املٓرل ٚاملؿع ٚايػاطع يف ايهؿاؾ ١ايتْٛػ,١ٝ

ٚٚغاّ ايٓػط يف ايهؿاؾ ١ا٭َطٜه ... ١ٝإىل آخط َٔ ٙا٭َجً ١املانٚ ١ٝاؿانط.٠
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َجاٍ :بطاق ١تكسّ َطتب ١اٱعساز

6

بيىد التكدو

تىقًع الكائد

التاريذ

جيب ادتٝاظ اٯت ٞيًشك ٍٛعًَ ٢طتب ١اٱعساز:


إقاََ ١ؿطٚع ٜتهُٔ َ 2تطًبات َٔ  6فا٫ت كتًؿ.١



ٜؿاضى يف ايتدط ٝأ ٚايتٓؿٝص يٓؿاط نؿؿ ٞيؿطق( ١أؾباٍ –
ؾتٝإ).

متطلبات ٍامُ:
اسطم أٜٗا ايكا٥س عً ٢ايتأنس َٔ ايتعاّ اؾٛايني بٗص ٙا٭َٛض ؾ ٢نٌ ٚقت ٚعٓس تطقٝتِٗ َٔ
َطتب ١إىل أخطٚ ,٣شيو َٔ خ ٍ٬تؿذٝعِٗ :
 اؿطم عً ٢أزا ٤ايك ٠٬ؾَٛ ٢اقٝتٗا .
 ا٫عتعاظ باْ٫تُاٚ ٤اي ٤٫ٛيًٛطٔ .
 ا٫يتعاّ بايػًٛنٝات ايكشٝش ١ؾ ٢تعاًَ٘ َع اٯخط. ٜٔ
 ا٫يتعاّ بايٛعس ٚايتشً ٢بكؿات ايكاْ. ٕٛ
 ا٫يتعاّ بتكايٝس اؿطن ١ايهؿؿ. ١ٝ
 ا٫يتعاّ بايعازات ايكش ١ٝايػً. ١ُٝ
 احملاؾع ١عً ٢املعٗط ايؿدكٚ ٢ايٓعاؾ. ١
إرشادات
تتِ املتابع َٔ ١خ ٍ٬ا٭ْؿط ١ايعًُ ١ٝايتٜ ٢ك ّٛبٗا اؾٛاٍ ؾ ٢سٝات٘ ايهؿؿ ,١ٝغٛا ٤مبؿطز ٙأٚ
َع ايطٖ أ ٚايعؿرلٚ ,٠أثٓا ٤ا٫دتُاعات أ ٚاملدُٝات أ ٚايطس٬ت أ ٚايعٜاضات ,نُا جيب إٔ
ٜه ٕٛايتٛد ٘ٝيف إطاض اـكا٥ل ايػٓ ١ٝشلص ٙاملطسً.١

ٜ 6طد ٢ايطدٛع إىل زي ٌٝاؾٛاٍ ايعطب ٞيف ٖصا اؾاْب.
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حفل االنطالق إلى الحياة;
يف ْٗاَ ١ٜطسً ١اؾٛاي ,١إشا قطض اؾٛاٍ ا٫غتُطاض يف ايٓؿاط ايهؿؿ ٞنكا٥س ,ؾإْ٘ ٜك ّٛعؿٌ
اْ٫ط٬م ,ايص ٟغٝعس ؾ ٘ٝبامله ٞقسَاً يف ايتطٛع ػا ٙخسَ ١اجملتُع ٚؼكٝل اشلسف ايذلبٟٛ
يًشطن ١ايهؿؿٚ ,١ٝحيؿع ٖصا اؿؿٌ اؾٛاٍ عً ٢إنُاٍ َػرلت٘ ايهؿؿ ١ٝباْ٫تكاٍ إىل
َطسً ١ايكٝاز ٠بعس إٔ أمت سٝات٘ نعه ٛيف اؿطن.١

ب .ؾاضات اشلٛا:١ٜ
تتٓٛع ؾاضات اشلٛا ١ٜيف نٌ َطسً ١نؿؿَ ١ٝا بني ؾاضات ؾٓٚ ١ٝثكاؾٚ ١ٝؾاضات يًدسَ١
ايعاَ ...١إخلٚ ,تٗسف ٖص ٙايؿاضات إىل تُٓ ١ٝقسضات ايؿباب نٌ سػب ٖٛاٜت٘ َٚا حيب
(تطاع ٞايؿطٚم ايؿطز ١ٜيٮؾطاز) ,نُا أْٗا تتٝح ايؿطق ١يًذٛاي ١إٔ خيتاضٚا فاٍ ايٓؿاط
ايصٜٓ ٟاغبِٗ ٚقس ٜتدص ْ٘ٚفا ً٫يٲبساع ,ؾَٗ ٞعٗط َٔ َعاٖط ايكسضات ايهآَ ١ؾ.ِٗٝ
ًَشٛظ :١قس ٜه ٕٛايطب َا بني ؾاضات ايهؿا( ١ٜايهؿا / ٠٤اؾساضٚ )٠ؾاضات اشلٛا ١ٜيف
عًُ ١ٝايذلق ٞغ٬ساً شا سس ,ٜٔسٝح إٕ ضبطٗا ببعض ًٜعّ ايكٝاّ بٗا مجٝعاً َٔ ايٓاس١ٝ
اٱجياب ١ٝأٜ ٚعٛم أخص ٚاسس ٠عٔ ا٭خط َٔ ٣ايٓاس ١ٝايػًب.١ٝ

املٗاّ زاخٌ ايعؿرلٚ ٠ايطٖ :
َٔ ْكاط ايك ٠ٛيف اؿطن ١ايهؿؿ ٖٞ ١ٝايططٜك ١ايهؿؿ ,١ٝاييت ؼت ٣ٛعً ٢أسس ايبٓٛز
ايطا٥ع ٖٛٚ ١ايعٌُ يف مجاعات قػرل( ٠ايطٖٛط)ٚ ,ايعٌُ يف ايطٖٛط  ُٜٞٓقسضات اؾٛاي١
ؾطزٜاً زاخٌ اؾُاع ,١عٝح تدلظ ؾدكٝات ايكا٥س ٚا٫قتكازٚ ٟاٱزاضٚ ٟغرل شيو َٔ
املٗاّ املدتًؿٖٚ ,١ص ٙاملٗاّ تُٓ ٞقسضات اؾٛاي ١بؿهٌ غرل َباؾط ٚػعًِٗ َٔ املبازضٜٔ
ايساُ٥ني يف سٝاتِٗ ايؿدك ١ٝخاضز ايهؿؿ ,١ٝؾػتذس ضا٥س ايطٖ قا٥ساً يف عًُ٘
َػتكبٚ ,ً٬غتذس غهطترل ايطٖ َٓعُاً يف زضاغت٘ٚ ,غتذس أَني ايكٓسٚم ٖ ٛقاسب
ا٭ؾهاض ا٫قتكاز ١ٜايَ٬ع ...١إخل.
 َٔٚخ ٍ٬املٓاٖر ايهؿؿ ١ٝجيب ايتأنٝس عً ٢ايعٌُ َٔ خ ٍ٬ايططٜك ١ايهؿؿ ١ٝبهاؾ١
بٓٛزٖا اييت غٛف تعط ٞيٓا املطزٚز املطًٛب ٚايٓذاح يف ؼكٝل اشلسف.
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السجالت في العشيرة;
جيب عً ٢ايكا٥س احملاؾع ١عً ٢غذ٬ت ايعؿرل ٠ناًََٚ ١طتب ١َُٗ ٖٞٚ ,١يف تطبٝل ايططٜك١
ايهؿؿٚ ١ٝيف غرل ايدلْاَر ايهؿؿٖ َٔٚ ,ٞص ٙايػذ٬ت عً ٢غب ٌٝاملجاٍ  ٫اؿكط:
 ايػذٌ ايؿدك :ٞحيت ٟٛعً ٢اغتُاض ٠يهٌ دٛاٍ ٚبٗا ناؾ ١املعًَٛات عٓ٘ َٚعٚز
بكٛض ٠ؾدك ١ٝيًذٛاٍ.
 غذٌ اؿهٛض ٚايػٝابٜ :عٗط َس ٣سهٛض ٚغٝاب أعها ٤ايعؿرل.٠
 غذٌ ادتُاعات ايعؿرلٜ :٠ػذٌ ؾ ٘ٝبطْاَر ٚبٝاْات ادتُاعات ايعؿرل.٠
 غذٌ ادتُاعات فًؼ اٱزاضٜ :٠ػذٌ ؾ ٘ٝادتُاعات فًؼ اٱزاض.٠
 غذٌ ايعٜاضات :يتػذ ٌٝبٝاْات ظٚاض ايعؿرلٚ ٠تاضٜذ ظٜاضتِٗ.
 غذٌ قٓسٚم ايعؿرل :٠يتػذ ٌٝاٱٜطازات ٚاملكطٚؾات اـاق ١بايعؿرل.٠
 غذٌ ايعٗس :٠يتػذ ٌٝعٗس ٠ا٭زٚات ٚاملػتًعَات املتٛؾط ٠يف ايعؿرل.٠
 غذٌ تكسّ اؾٛايني :ملعطؾَ ١س ٣تكسّ نٌ ؾطز َٔ أؾطاز ايعؿرلٚ ٠املكاضْ ١ؾُٝا ب.ِٗٓٝ
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الفروق الفردية
تعتدل َطاعا ٠ايؿطٚم ايؿطز ١ٜبني ايؿتٚ ١ٝايؿباب يف تٓؿٝص املٓٗر ايهؿؿ َٔ ٞأِٖ املعطٝات
اؾسٜس ٠اييت جيب إٔ ْطنع عًٗٝا سٝح ططم اغتٝعاب ٚؼك ٌٝايؿتٚ ١ٝايؿباب يٝػت ٚاسس٠
(ٚنصيو ايطاؾسٚ ,)ٜٔيصيو عٓس ايتعاٌَ َعِٗ ٚٚنع ا٭ْؿط ١شلِ َٚعِٗ جيب ا٭خص يف ا٫عتباض
ٖص ٙايؿطٚم ايؿطز.١ٜ
تعزيف الفزوم الفزديُ:
شيو ايتبا ٜٔايص ٟحيسخ بني ا٭ؾطاز يف قسضاتِٗ ايعكًٚ ١ٝخكا٥كِٗ ايٓؿػٚ ١ٝا٫دتُاع ١ٝبػبب
اخت٬ف ظطٚؾِٗ ايبٚ ١ٝ٦ٝا٫دتُاع ,١ٝأ ٚا٫مطاؾات ايؿطز ١ٜعٔ املتٛغ اؾُاع ٞيًكؿات
املدتًؿ.١
ٚتتأثط ٖص ٙايؿطٚم باٯت:ٞ
 ايٛضاث.١ ايب ١٦ٝايعا.١ًٝ٥ ايعُط. اؾٓؼ. َػت ٣ٛايعًُٝات ايعكً.١ٖٝ َٔٚصا املٓطًلٖٓ ,اى ايعسٜس َٔ ايٓعطٜات اييت تٓاٚيت َسخٌ ايؿطٚم ايؿطزٚ ,١ٜئ ٜػعٓا إٔ
ْتشسخ عٓٗا مجٝعاًٚ ,يهٓٓا غٓأخص إسسٖ ٣ص ٙايٓعطٜات ْٚطبكٗا يف َٓاٖذٓا ايهؿؿ١ٝ
ايعطبْ ٖٞٚ ,١ٝعط ١ٜداضزْط يًصنا٤ات:
ىظزيُ الذناءات املتعددَ جلاردىز:
قاّ ايعامل ايٓؿػ ٞا٭َطٜهٞ
ٖاٚضز داضزْط ( Howard
 )Gardnerا٭غتاش ظاَع١
ٖاضؾاضز بتشس ٣املؿٗ ّٛايؿا٥ع
يًصناٚ ٤قاٍ ":يكس عطّؾَت ثكاؾتٓا
ايصنا ٤تعطٜؿاً نٝكاً دساً",
ٚاقذلح يف نتاب٘ أطط ايعكٌ
(ٚ )Frames of Mindدٛز مثاْ ١ٝشنا٤ات عً ٞا٭قٌ ٚشيو عاّ ْٚ ,ّ0543عط ١ٜايصنا٤ات
املتعسز ٠تٓتكس ؾهط ٠إٔ ٖٓاى شناٚ ٤اسساً ٜٛيس ب٘ اٱْػإ ْ ٫ٚػتطٝع تػٝرلٚ ,ٙعً ٢شيو,
ميهٓٓا إٔ ْعتدل ايصنا٤ات نٓعاً زاخٌ نٌ ؾاب عً ٢ايكا٥س إٔ ٜهتؿؿ٘ ٖٚ ,ُٜ٘ٝٓٚصٙ
ايصنا٤ات اييت سسزٖا داضزْط (ٚتطٛضت ٭نجط َٔ شيو بعسٖا) ٖ :ٞايصنا ٤ايًػ – ٟٛايصنا٤
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املٓطك ٞايطٜان – ٞايصنا ٤املهاْ – ٞايصنا ٤اؾػُ ٞاؿطن – ٞايصنا ٤املٛغٝك– ٞ
ايصنا ٤ا٫دتُاع – ٞايصنا ٤ايؿدك – ٞايصنا ٤ايطبٝع.ٞ
 .0الذناء اللغىٍ ٖٛ :ايكسض ٠عً ٢تٓاَٚ ٍٚعاؾ ١بٓا ٤ايًػَٚ ,١عاْٗٝاٚٚ ,ظا٥ؿٗاٚ ,اغتدساَاتٗا
ايعًُ( ١ٝايب٬غٚ ١ايبٝإ – ايؿطح بٗسف اٱعٚ ّ٬ايتجكٝـ).

عباضات ؾا٥ع ١٭قشاب ٖصا ايصنا:٤
 ايهتب ٖاَٚ ١تعدل عُٔ أن.ٕٛ أتعًِ أنجط عٔ ططٜل ا٫غتُاع. أغتُتع بًعب ايعسٜس َٔ ا٭يعاب ايه.١َٝ٬ ايًػ ١ايعطبٚ ١ٝايسضاغات ا٫دتُاعَٛ , ١ٝاز زضاغ ١ٝغًٗ ١بايٓػب ١يٚ ٞأغتطٝع إٔأ٩ز ٟؾٗٝا دٝساً عٔ ايعً.ّٛ

ٚظا٥ـ َطتبط ١بٗصا ايصنا :٤ايكشؿ – ٞاـطٝب – املصٜع ...إخل.
 .6الذناء امليطكٌ الزياضٌ ٖٛ :ايكسض ٠عً ٢اغتدساّ ا٭ضقاّ ٚا٭عساز بهؿاٚ ٠٤ؾاعًٚ ,١ٝايكسض٠
عً ٢ايتؿهرل املٓطك ٖٛ ٞاؿػاغ ١ٝيٮمناط املٓطك ,١ٝأ ٚايعسزٚ ,١ٜايكسض ٠عً ٢متٝٝعٖا,
ٚته ٜٔٛع٬قات بٗٓٝا [َجٌ ايػبب ٚايٓتٝذ.١

عباضات ؾا٥ع ١٭قشاب ٖصا ايصنا:٤
 أغتطٝع إٔ أسػب ا٭عساز بػٗٛي ١يف ضأغ.ٞ ايعًٚ ّٛايطٜانٝات َٔ املٛاز املؿهً ١يس ٟيف املسضغ.١ أؾهٌ ا٭يعاب ايعكًَ ١ٝجٌ ايؿططْر. -أسب إٔ أغأٍ عٔ نٝؿ ١ٝعٌُ ا٭ؾٝا.٤

ٚظا٥ـ َطتبط ١بٗصا ايصنا :٤ايكان – ٞاحملًٌ املاي – ٞايطبٝب املؿدل ...إخل.
 .3الذناء املهاىٌ ٖٛ :ايكسض ٠عً ٢إزضاى ايعامل ايبكط ٟاملهاْ ٞعً ٞم ٛزقٝل ٚقشٝحٚ ,إٔ
٪ٜز ٟأٜ ٚك ّٛبتش٬ٜٛت َعتُساً عً ٢تًو اٱزضانات.

عباضات ؾا٥ع ١٭قشاب ٖصا ايصنا:٤
 أغتطٝع إٔ أض ٣ايكٛض عٓسَا أغًل عٝين.  ٫أستاز غايباً ـطا , ٥أغتطٝع إٔ أعطف ططٜك.ٞ أغتطٝع تكسٜط املػاؾات. -أْا سػاؽ دسًا يًؿطٚم بني ا٭يٛإ.

ٚظا٥ـ َطتبط ١بٗصا ايصناَ :٤كُِ ايسٜهٛضات  ,املٗٓسؽ املعُاض ,ٟايطغاّ ...إخل.
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 .2الذناء اجلشنٌ احلزنٌ ٖٛ :اـدلٚ ٠ايهؿا ٠٤يف اغتدساّ ايؿطز ؾػُ٘ نهٌ يًتعبرل عٔ
ا٭ؾهاض ٚاملؿاعط ٚايٝػط يف اغتدساّ ايؿطز يٝس ٜ٘ٱْتاز ا٭ؾٝا ٤أٚؼًٜٗٛا.

عباضات ؾا٥ع ١٭قشاب ٖصا ايصنا:٤
 أسب ا٭يعاب ايطٜان.١ٝ أسب قها ٤أٚقات خاضز املٓعٍ. أسب إٔ أملؼ ا٭ؾٝا ٤يه ٞأتعًِ َٔ خ ٍ٬شيو ايًُؼ. أؾهط دٝساً سُٓٝا أق ّٛبأعُاٍ سطنٚ( ١ٝأْا أؼطى) َجٌ املؿ ٞأ ٚاؾط.ٟ -أسب ايعٌُ بٝس.ٟ

ٚظا٥ـ َطتبط ١بٗصا ايصنا :٤اؿطؾٝني ,املكًس ٚاملٗطز ,ايطٜانٝني ...,إخل.
 .1الذناء املىسًكٌ ٖٛ :ايكسض ٠عً ٢إزضاى ايكٝؼ املٛغٝكٚ ,١ٝمتٝٝعٖاٚ ,ؼًٜٗٛاٚ ,ايتعبرل عٓٗا,
ٜٚهِ ٖصا ايصنا ٤اؿػاغ ١ٝيًشٔ ٚاؾطؽ ,اٱسػاؽ ظٛز ٠ايٓػُات ,اؿػاغ ١ٝػاٙ
ا٭قٛات ,ؾِٗ ايبٓا ٤املٛغٝك.ٞ

عباضات ؾا٥ع ١٭قشاب ٖصا ايصنا:٤
 يس ٟقٛت غٓا ٞ٥دٝس. أشانط عً ٢قٛت املٛغٝك.٢ -أَاضؽ ايععف عً ٢اٯ٫ت املٛغٝك.١ٝ

ٚظا٥ـ َطتبط ١بٗصا ايصنا :٤املٓؿس ,ٜٔاملًشٓني ,ايععؾني ...,إخل.
 .2الذناء االجتناعٌ ٖٛ :ايكسض ٠عً ٢إزضاى أَعد ١اٯخطَٚ ,ٜٔكاقسِٖٚ ,زٚاؾعَِٗٚ ,ؿاعطِٖ,
ٚايتُٝٝع بٗٓٝاٚ ,ايكسض ٠عً ٢ا٫غتذاب ١بؿاعًٚ ١ٝعً ٢مَٓ ٛاغب يًشا٫ت اْ٫ؿعايٚ ١ٝاملعاد١ٝ
يٰخط.ٜٔ

عباضات ؾا٥ع ١٭قشاب ٖصا ايصنا:٤
 أؾأ إىل اٯخط ٜٔعٓسَا أؾعط مبؿهً.١ أسب إٔ أعًِ اٯخطَ ٜٔا ايص ٟأعطؾ٘ ٚنٝـ ٜؿعً.ْ٘ٛ أمتتع بٛدٛز ؾبه ١ع٬قات ادتُاع ١ٝنبرل.٠ -أسب ايتعاَ ٕٚع اٯخط.ٜٔ

ٚظا٥ـ َطتبط ١بٗصا ايصنا :٤املطؾس ا٫دتُاع ,ٞضدٌ ايسَٛ ,ٜٔظـ ايع٬قات ايعاَ ...,١إخل.
 .3الذناء الشدصٌَ ٖٛ :عطؾ ١ايصات ٚايكسض ٠عً ٢ايتكطف تٛاؾكٝاً عً ٢أغاؽ تًو املعطؾ,١
ٜٚتهُٔ إٔ ٜه ٕٛيًؿطز قٛض ٠زقٝك ١عٔ ْٛاس ٞقٛت٘ ٚنعؿ٘ٚ ,ايٛع ٞبأَعدت٘ ايساخً١ٝ
َٚكاقسٚ ٙزٚاؾع٘ٚ ,سا٫ت٘ املعادٚ ١ٝاْ٫ؿعايٚ ,١ٝضغبات٘ٚ ,ايكسض ٠عً ٢تأزٜب ايصات ٚؾُٗٗا
ٚتكسٜطٖا.
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عباضات ؾا٥ع ١٭قشاب ٖصا ايصنا:٤
 أسب إٔ أقهٚ ٞقيت مبؿطز.ٟ أسب إٔ أؾهط زاُ٥اً يف أسٚ ّ٬أٖساف خاق ١ب.ٞ -أؾهط يف إٔ أن ٕٛقاسب أعُاٍ َٚؿطٚعات َػتكًَٜٛ ١اً َا.

ٚظا٥ـ َطتبط ١بٗصا ايصنا :٤ضداٍ ا٭عٌُ ...إخل.
 .4الذناء الطبًعٌَ ٖٛ :عطؾ ١ايطبٝعٚ ١زٚض ٠اؿٝا ٠يف ايهٚ ,ٕٛايتعاٌَ َع اؿٛٝإ ٚايٓبات,
ٚايتأثط بعٛاٌَ اؾٚ ٛايطبٝعٚ ,١اْ٫بٗاض بآٜات ايهٚ ٕٛاٱسػاؽ بٗا.

عباضات ؾا٥ع ١٭قشاب ٖصا ايصنا:٤
 أسب إٔ أقهٚ ٞقيت يف اؿسا٥ل أ ٚبني أسهإ ايطبٝع.١ أسب إٔ أؾهط زاُ٥اً يف خًل اهلل. -أؾهط يف إٔ أنَ ٕٛكتٓٝاً ؿٛٝإ أ ٚقاسب سسٜك ١قػرل.٠

ٚظا٥ـ َطتبط ١بٗصا ايصناَ :٤عاضعَ ,طب ٞسٛٝاْات ,دٛٝيٛد ... ٞإخل.
مالحظات ٍامُ عً ٍذه اليظزيُ:
 ميتًو نٌ ؾدل ايصنا٤ات ايجُاْ ١ٝنًٗا ٚيهٔ مبػتٜٛات َتؿاٚت( ١نٌ شنا٤ ُٜٛٓمبعسٍ كتًـ زاخٌ نٌ ٚاسس َٓا(.
 َععِ ايٓاؽ ٜػتطٝع ٕٛتُٓ ١ٝنٌ شنا ٤إىل َػتَٓ ٣ٛاغب َٔ ايهؿا.٠٤ -تعٌُ ايصنا٤ات عازَ ٠عاً بططٜكَ ١طنب.١
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نماذج أنشطة
الجوالة
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هذا الجزء من الدليل هو جزء استرشادي للقائد
ليدله على كيفية التعامل مع األهداف الخاصة
لكل مجال وكيف يمكن أن ينهل من المعارف
والمهارات واألنشطة الفردية والجماعية في صورة
بطاقات األنشطة التي تسهل عليه تحضير أي
نشاط كما ورد سالفاً في الجزء الخاص بكيفية
تطبيق المنهج.
تذكر أن هذه مجرد أمثلة وعليك أن تبدع
باستحداث أنشطة أخرى ,فنحن نعطيك هنا مثاالً
أو مثالين من األنشطة لكل مجال والباقي عليك.
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الدين للحياة
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ندوة "القيم المشتركة بين األديان"
طريقة تنفيذ النشاط;
اهلدف مً اليشاط
 .00تعطٜـ ٚتطغٝذ ايك ِٝاملؿذلن ١بني ا٭زٜإ
َٚكاضْتٗا بايك ِٝاملؿذلن ١يف ايؿًػؿات.
 .06تعُٝل اٱميإ.
 .03نٝؿَ ١ٝعاًَ ١اٯخط (خاق ١املدتًـ عين).
 .02إجياز ْكاط ت٬ق ٞإْػاَْ ١ٝع اٯخط.ٜٔ
شزح اليشاط
تكػِ عؿرل ٠اؾٛاي ١يج٬خ فُٛعات عٌُ  ,نٌ

البيد

التىضًح

الطزيكُ املشتددمُ يف
اليشاط
اهلدف اخلاص

ْس ٠ٚيف قٛض ٠فُٛعات عٌُ.

اجملال

ايس ٜٔيًشٝا.٠
ايتعطف عً ٢ايك ِٝاملؿذلن ١بني ا٭زٜإ
ٚاسذلاَٗا.

املؤشز املعزيف أو املَارٍ

ٜػتدًل بعض ايك ِٝاؿُٝس ٠املؿذلن١
بني ا٭زٜإ املدتًؿ.١

الزمً

 3غاعات يهٌ فُٛع ١عٌُ عًَ ٢ساض
ؾٗط.

املهاٌ

قاعَ ١ػًكَ / ١كط ايعؿرل.٠

املشئىل عً اليشاط

قا٥س ايعؿرل.٠

عدد املشتَدفني

نٌ ايعؿرل.٠

ايتُٝٝععٔ ايسٜاْات ا٭خط ,)٣ثِ تأخص نٌ فُٛع١

أسلىب العنل

ؾطزٚ ٟمجاع.ٞ

املشتلزمات املطلىبُ

عٌُ زضاغ ١إسس ٣اجملُٛعات ٖٚهصا ,أَا اجملُٛع١

نُبٛٝتط ,بطٚدٝهتٛض .data show

دلاالت امليَج املتكاطعُ

َٗاضات اؿٝا , ٠ا٫تكاٍ ايعامل.ٞ

ايطابع ١ؾٝتِ عطض َا ٚدست٘ نٌ فُٛع ١يف إسس٣

الذناءات املشتددمُ

شنا ٤يػٚ ٟٛادتُاعٚ ٞؾدك.ٞ

شارات اهلىايُ اليت قد
حيصل علًَا اجلىال

ايبشاث.١

فُٛع ١تأخص ا٭زٜإ ايػُا ١ٜٚايج٬ثٚ ١ؼهط زضاغ١
عٔ املؿذلى بٗٓٝا ( ٫ٚجيب ايبشح عٔ ا٫خت٬ف أٚ

ايسٜاْات غرل ايػُا َٔ ١ٜٚق ِٝإْػاْ ١ٝتتُؿَ ٢ع ايكِٝ
اٱْػاْ ١ٝاييت تسع ٛإيٗٝا ايسٜاْات ايػُاٚ ,١ٜٚيف

ايٓٗاٜ ١ٜتِ عٌُ ٚضق ١عٌُ عٔ َٛاقؿات اٱْػإ ايعامل( ٞاملٛاطٔ ايكاحل).

المحتوى العلمي للنشاط
ا٫غتعاْ ١بهتب ا٭زٜإ ايػُا ١ٜٚاملعتُس.٠

إرشادات عامة للقادة حين تنفيذ النشاط
 .01جيب ػٓب ا٫مٝاظ عٓس تكس ِٜايعطض .
 .02جيب عسّ اٱغا ٠٤يس ٜٔكتًـ عٓو.
 .03ايبشح عٔ ايك ِٝاٱْػاْ ١ٝاملؿذلن. ١
 .04تٛد ٘ٝايعاضنني يك ِٝاملٓٗر ايهؿؿ ٞايعامل ٞاييت تتٝح اسذلاّ اٯخط ٚإٔ ايهؿاف أر
يهٌ نؿاف آخط َُٗا أختًـ َع٘ يف ايً ٕٛأ ٚاْ٫تُا. ٤
 ٫ .05ميٓع َٔ إعطا ٤اؾٛايني ؾطق ١ناؾ ١ٝيًكطاٚ ٠٤ا٫غتعاْ ١باملتدككني يف ٖصا اجملاٍ
َٔ ضداٍ ايسٚ ٜٔاملجكؿني .
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مشروع "أعطي فائضك"
طريقة تنفيذ النشاط;
اهلدف مً اليشاط
 .60إعطا ٤ايؿكطا.٤
 .60ايتػًب عً ٢اـذٌ ا٫دتُاع ٢٭ؾطاز

البيد

التىضًح

الطزيكُ املشتددمُ يف
اليشاط

باظاض (غٛم َكػط) با٫ؾذلاى َع إسسٟ

اجملال

ايعؿرل.٠
 .66ؾٓ ٕٛا٫تكاٍ باٯخط.ٜٔ
 .63ؾٓ ٕٛايبٝع ٚايتػٜٛل.
شزح اليشاط
عً ٢نٌ دٛاٍ إٔ ٜبشح َع نٌ َعاضؾ٘ ٚأقطبا٘٥

ايس ٜٔيًشٝا.٠
اؾُعٝات اـرلٜ ١ٜعٛز قاؿ٘ يًؿكطا٤
ايص ٜٔتطعاِٖ ٖص ٙاؾُع.١ٝ

اهلدف اخلاص

تطغٝذ ايك ِٝايس.١ٜٝٓ

املؤشز املعزيف أو املَارٍ

٪ٜز ٟمجٝع ايٛادبات ايس١ٜٝٓ
بإتكإ(ايؿطا٥ض ,ايعبازات ,ايكًٛات,
ايعنا ... ٠إخل).

ٚدرلاْ٘ عُا ٖ ٛظا٥س عٔ ساداتِٗ َٔ َ٬بؼ ٚأزٚات

الزمً

ايتشهرل ملس ٠ؾٗط ثِ املعطض ملس 3 ٠أٜاّ.

املهاٌ

ٚأدٗع ٠نٗطباٚ ١ٝ٥أؾػاٍ ؾٓ( ١ٝبؿطط إٔ تهٕٛ

َكط مجع ١ٝخرل.١ٜ

املشئىل عً اليشاط

ضا٥س ايطٖ .

دسٜس ٠أ ٚعاي ١دٝس ٠دساً) .

عدد املشتَدفني

نٌ ايطٖ .

أسلىب العنل

ؾطزٚ ٟمجاع.ٞ

املشتلزمات املطلىبُ

َٓانس ٚنطاغَٚ ٞؿاضف ٚ ,ضم يهتاب١

ميهٔ يًذٛايني ايبشح عٔ ضعا ٠يًُٗطدإ بؿطط
إعطآَ ٤تذات ق ١ُٝيًؿكطاٚ,٤يٝػت َٓتذات َٓٗ١ٝ
ايك٬س.١ٝ
 حيتاز ػُٝع املعطٚنات ظَٔ ٜ ٫كٌ عٔ
ؾٗط .

ا٭غعاض عً ٢املعطٚنات.
دلاالت امليَج املتكاطعُ

ا٫قتكازٚاملٛاطَٓٗ , ١اضات اؿٝا.٠

الذناءات املشتددمُ

شنا ٤يػٚ ٟٛادتُاعَٓٚ ٞطك ٞضٜان.ٞ

شارات اهلىايُ اليت قد
حيصل علًَا اجلىال

ٜٛ ٫دس.

 املعطض ملس ٠ث٬ث ١أٜاّ ٜتدًًٗا  ّٜٛمجع.١
ٜ ػتشػٔ عٌُ املعطض قبٌ ايعٝس ايهبرل ٚبعٝساً عٔ َٛغِ اَ٫تشاْات ايسضاغ.١ٝ

المحتوى العلمي للنشاط
ا٫غتعاْ ١بهتب ايبٝع ٚايتػٜٛل.

إرشادات عامة للقادة حين تنفيذ النشاط
 جيب ا٭خص يف ا٫عتباض اؿؿاظ عً ٢نطاَ ١ايؿكطا ٤باختٝاض َٓتذات قٚ ١ُٝيٝػت قسمي.١
 جيب عً ٢نٌ أؾطاز ايطٖ ا٫ؾذلاى يف ٖصا ايٓؿاط.
 جيب ا٭خص يف ا٫عتباض إؾطاى أؾطاز َٔ اؾُع ١ٝيف ايٓؿاط ٱعطا ِٗ٥اـدلٚ ٠اٱسػاؽ
باملؿاضنٚ ١املػٛ٦ي.١ٝ
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التطبيقات
العلمية والبيئية

62

إنشاء موقع على اإلنترنت
طريقة تنفيذ النشاط;
اهلدف مً اليشاط
ْ .62ؿط ايٛع ٞايب ٞ٦ٝعً ٢أندل قسض ممهٔ
َٔ املؿذلنني
 .61أط٬ع اؾٛايني عً ٢فا٫ت بَ ١ٝ٦ٝتعسز.٠
 .62أغتدساّ ايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج ١يف ْؿط

البيد

التىضًح

الطزيكُ املشتددمُ يف
اليشاط

ته ٜٔٛؾطم يبٓاَ ٤سْٚات  Blogsسػب

اجملال

 .64عٌُ مجاعٚ ٞتٓاؾػ ٞيف إطاض ؾطٜـ
َٚؿٝس.
شزح اليشاط
 اؾٛاٍ َؿٝس يٰخطٚ ٜٔيًبؿط ١ٜمجعا٤
 أختٝاض غبع فا٫ت كتًؿ ١ؽل ايب١٦ٝ
(املٝا - ٙايٓبات  -ايذلب - ١اشلٛا- ٤
اؿٛٝإ  -ايٓؿاٜات  -اؿطاض.) ٠
 ته ٜٔٛؾطٜل يهٌ فاٍ يبٓا Blog ٤جيُع
آضا ٤ايؿطٜل يف ٖصا اجملاٍ.
 عً ٢نٌ ؾطٜل ايتذُع يعٌُ front page

اجملا٫ت ايبٚ ١ٝ٦ٝؾطم يعٌُ front page
بٛاب ١زخ ٍٛشلص ٙاجملا٫ت.

اهلدف اخلاص

تُٓ ١ٝاغتدساّ ايتهٓٛيٛدٝا يف بعض
املٗاضات املٗٓٚ ١ٝاؿٝات ١ٝمبا حيكل ايتُٓ١ٝ

ايٛع ٞايب.ٞ٦ٝ
 .63ايتشسخ عٔ َػتكبٌ أؾهٌ يًبؿط.١ٜ

ايتطبٝكات ايعًُٚ ١ٝايب.١ٝ٦ٝ

ايؿدك.١ٝ
املؤشز املعزيف أو املَارٍ

ٜػاعس اجملتُع يف تطٜٛط ٚؼسٜح ايدلاَر
ايعًُٚ ١ٝايٓٗٛض بٗا.

الزمً

ؾٗطإ.

املهاٌ

املٓاظٍ ْٛ /از ٟثكاؾ ... ١ٝإخل (َٔ خٍ٬
اؿاغبات اٯي ١ٝاـاق.)١

املشئىل عً اليشاط

ضا٥س ايطٖ .

عدد املشتَدفني

نٌ ايطٖ .

أسلىب العنل

مجاع.ٞ

املشتلزمات املطلىبُ

ساغب آي ٞؾدك ,ٞنتب ٚأعاخ عٔ
ايب.١٦ٝ

دلاالت امليَج املتكاطعُ

ا٫تكاٍ ايعامل.ٞ

الذناءات املشتددمُ

شنا ٤يػٚ ٟٛادتُاعَٓٚ ٞطك ٞضٜان,ٞ
َٚهاْٚ ,ٞطبٝع.ٞ

شارات اهلىايُ اليت قد
حيصل علًَا اجلىال

ايبشاث ,١املسضب.

بٛاب ١زخ ٍٛشلص ٙاجملا٫ت بًػ ١كاطب١
قاعس ٠ايبٝاْات.
 بعس إٔ خيتاض نٌ ؾطز يف ايطٖ أسس املٛانٝع ايب ١ٝ٦ٝيعٌُ .front page
ٜ تِ عٌُ َػابك٫ ١ختٝاض أسػٔ .front page
 أخص أسػٔ ََ٬ح َٔ نٌ  front pageيعٌُ قؿشٚ ١اسس.٠
 ميهٔ عٌُ ٖصا ايٓؿاط عًَ ٢ػت ٣ٛايب٬ز ايعطب.١ٝ

المحتوى العلمي للنشاط
زضاغات َٔ خ ٍ٬اجملا٫ت ايب ١ٝ٦ٝيسضاغ ١تأثرل غ ٤ٛأغتدساّ ايب ١٦ٝعً ٢عُط ا٭ضض ٚعً ٢اؿٝا٠
ايبؿط.١ٜ
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إرشادات عامة للقادة حين تنفيذ النشاط
ٖ صا ايٓؿاط ٜعتدل ْؿاطاً زضاغٝاً أنازميٝاً ٚجيب اٖ٫تُاّ بتٓؿٝص ٙدٝسا ٚإعطا٤
اؾٛايني املكازض اي٬ظَ ١يًُعًَٛات َ ,ع َػاعستِٗ يًٛق ٍٛيًذاَعات اييت تٗتِ بؿٕٛ٦
ايب.١٦ٝ
ٜ كبح ٖصا ايٓؿاط أندل ٚأقٚ ٣ٛأسلٌ يف ساي ١ا٫تكاٍ بٛظاض ٠ايبٚ ١٦ٝايتعاَ ٕٚع
املػٛ٦يني ؾٗٝا يهُإ أندل أغتؿاز ٠ممهٓ.١
ْ ؿط ايٛع ٞايب ٞ٦ٝعٔ ططٜل اٖ٫تُاّ ب ّٛٝا٭ضض (ؾٗط َاضؽ َٔ نٌ عاّ) ْٚؿط ؾهط٠
َؿاضن ١ؾعٛب ا٭ضض يف محا ١ٜا٭ضض بإطؿا ٤اٱنا ٠٤يف غاع ١قسز ٠نٌ عاّ.
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وسائل اإلدمان وكيفية الوقاية منها
طريقة تنفيذ النشاط;
اهلدف مً اليشاط
 محً ١تٛع ١ٝايؿباب نس اٱزَإ.
ْ ؿط املجاٍ ايكاحل يًؿباب ٚا٭قسقا.٤
 إْكاش املسَٓني َٔ ا٫غتُطاض يف ٖصا ايسضب.
شزح اليشاط
 زضاغ ١٭ْٛاع املهٝؿات ٚاملٛاز املدسض٠
ٚتأثرلٖا ؾ ٢ايكش ١ايعاَ.١

البيد

التىضًح

الطزيكُ املشتددمُ يف
اليشاط
اهلدف اخلاص

زضاغ / ١محً ١تٛع.١ٝ

اجملال

ايتطبٝكات ايعًُٚ ١ٝايب.١ٝ٦ٝ
ايتؿهرل ٚايبشح بططٜك ١عًُ ١ٝملٛادٗ١
بعض ايتشسٜات ايتٜ ٢تعطض شلا ايؿباب.

املؤشز املعزيف أو املَارٍ

ٜػتدسّ ا٭غًٛب ايعًُ ٞيف سٌ إسس٣
املؿه٬ت ايتٜ ٢تعطض شلا ايؿباب.

الزمً

 3أؾٗط

املهاٌ

َ طنع اغتؿؿا ٤يًُسَٓني.

 عٌُ محً ١تٛع ١ٝيًؿباب عٔ كاطط

َ سضغ ١باؿ ٞايص ٟب٘ ايعؿرل.٠
 إسس ٣زٚض ايعباز ٠ايكطٜب.١

اٱزَإ.
 زضاغ ١عٔ نٝؿَ ١ٝػاعسَ ٠سَٔ يًدطٚز
َٔ ساي ١إزَإ.
 زضاغ ١عٔ نٝؿ ١ٝانتؿاف ا٭ٌٖ ملسَٔ يف

املشئىل عً اليشاط

ضا٥س ايطٖ .

عدد املشتَدفني

نٌ ايطٖ ٚأندل عسز َٔ ايؿباب.

أسلىب العنل

ؾطزٚ ٟمجاع.ٞ

املشتلزمات املطلىبُ

 نتب عًُ ١ٝعٔ اٱزَإ.
 نتب ز ١ٜٝٓعٔ اٱميإ.

املٓعٍ.
ٜ تؿل قا٥س ايطٖ ٚأؾطاز ايطٖ َع إسسٟ
املكشات اـاق ١باغتؿؿا ٤املسَٓني عً٢
عٌُ ْؿاط خام يًُسَٓني ملس ٠ؾٗطٜ ٜٔتِ

دلاالت امليَج املتكاطعُ

ايكشٚ ١ايطٜانَٗ – ١اضات اؿٝا.٠

الذناءات املشتددمُ

شنا ٤يػٚ ٟٛادتُاعَٓٚ ٞطك ٞضٜان.ٞ

شارات اهلىايُ اليت قد
حيصل علًَا اجلىال

ايبشاث ,١املسضب.

تٓؿٝص ٙنٌ  ّٜٛمجع.١
ٜ ك ّٛأؾطاز ايطٖ بعٌُ بطْاَر أغبٛع ٞ٭ْؿط ١خاق ١يًُسَٓني  ,عً ٢إٔ تتهُٔ ٖصٙ
ا٭ْؿط ١ايجكاؾٚ ١ا٭يعاب اؾُاع ٚ ١ٝاؿطنٚ ١ٝتبازٍ اـدلات باٱناؾ ١ملٛانٝع عٔ
اٱميإ ٚا٭ٌَ ٚايطداَ , ٤ع ٚنع بعض ا٭ْؿط ١اييت تعًِ َٗاضات َٗٓ ١ٝخاق. ١
ٜ ك ّٛايطٖ خ ٍ٬ايؿٗط ٜٔبعٌُ اٯت: ٞ
 نتاب ١خدلاتِٗ اييت عاؾٖٛا َع املسَٓني.
 نتاب ١قكل ٚاقع ١ٝعُا زلع َٔ ٙٛاملسَٓني ز ٕٚشنط أزلا.٤
 عٌُ زضاغ ١ناًَ ١عٔ أْٛاع املدسضات ٚأغعاضٖا ٚنٝؿٚ ١ٝقٍٛ
املسَٓني إيٗٝا.
 َٔ خ ٍ٬نتاب زلاٜ ٣ٚك ّٛاؾٛاي ٕٛبهتابَ ١كاي ١عٔ تأثرل ا٭زَإ
ؾ ٢اٱميإ ايؿدك ٞيٲْػإ.
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 عٌُ تكس presentation ِٜناًَ ١عٔ املٛنٛع بأنًُ٘ ثِ :
ٜ ك ّٛايطٖ با٫تؿام َع إسس ٟزٚض ايعباز ٠يعٌُ يكاَ ٤ع ا٭ٖاي ٞيعطض املٛنٛع.
ٜ تؿل ايطٖ َع إسس ٟاملساضؽ يعٌُ يكاَ ٤ع ايتَٝ٬ص يعطض املٛنٛع.

المحتوى العلمي للنشاط
ٜطدع إىل نتب ايطب ٚاٱزَإ.

إرشادات عامة للقادة حين تنفيذ النشاط
 جيب ؼصٜط اؾٛايني َٔ عسّ أخص املٛنٛع ظسٚ ١ٜايتعاّ.
 جيب اؿطم عً ٢غط ١ٜاملعًَٛات عٔ املسَٓني سٝح إْ٘ َٛنٛع يف َٓتٗ ٞاؿػاغ.١ٝ
 جيب عً ٢قا٥س ايطٖ َطادع ١اٍٚ presentationأَ ١ٜطبٛعات ْٚؿطات نتاب ١ٝعٔ
املٛنٛع قبٌ عطنٗا عً ٢ا٭ٌٖ أ ٚايتَٝ٬ص.
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الفنون واآلداب
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معرض أشغال يدوية
طريقة تنفيذ النشاط;
اهلدف مً اليشاط
 تك ١ٜٛايتعا ٕٚبني ايهؿاؾني.
َٗ اض ٠ايعٌُ ايٝس.ٟٚ
 ايتعطف عً ٢اؿهاضات املدتًؿ ١يف ْؿؼ
ايبًس ايص ٟأعٝـ ؾ.٘ٝ
شزح اليشاط
 عٓس بسا ١ٜايعاّ ايهؿؿَٚ ٞع إعٕ٬

البيد

التىضًح

الطزيكُ املشتددمُ يف
اليشاط

عٌُ منٛشز ؾين ميجٌ املٓاطل ٚايب٦ٝات

اجملال

اهلدف اخلاص

 عً ٢نٌ ضا٥س ضٖ ا٫تؿام َع عؿرلت٘ عً٢
َا غٛف ٜؿعً ْ٘ٛيف املعطض  ,يصيو عًِٗٝ
أثٓا ٤ظٜاضاتِٗ ٚكُٝاتِٗ يف َٓاطل كتًؿ١
َٔ ايٛطٔ إٔ حيهطٚا مناشز قًَٔ ١ٝ
ا٭ؾػاٍ ايٝس ١ٜٚاملؿٗٛض ٠يسٜٚ ِٜٗػأيٛا عٔ

املؤشز املعزيف أو املَارٍ

مناشز متجٌ ؾهطِٖ اـام بططٜكتِٗ
اـاق ١ؾُٔ ي٘ قسض ٠عً ٢ايطغِ ؾًرلغِ

ايتعطف عً ٢نٝؿ ١ٝإسٝا ٤ايذلاخ يف
ٜػتدسّ اـاَات املتاس ١يف إْتاز ايعسٜس
َٔ ا٭عُاٍ ايؿٓ.١ٝ

الزمً

َس ٠املعطض ٚ ّٜٛاسس ٚيٝهٔ  ّٜٛايعٝس
ايك َٞٛيًبًس ايصْ ٟعٝـ ؾَٚ ,٘ٝس٠
ايتشهرل تهٔ عاَاً قبٌ املعطض.

املهاٌ

َكط ايعؿرل / ٠أسس قاعات ايعطض.

املشئىل عً اليشاط

قا٥س ايعؿرل.٠

عدد املشتَدفني

أؾطاز ايعؿرل ٠يًتشهرل ٚايعطض,
ٚا٭قسقاٚ ٤ا٭ٖاي ٞيًعٜاض ٠املعطض.

أسلىب العنل

ؾطزٚ ٟمجاع.ٞ

املشتلزمات املطلىبُ

سػب املعطض.

دلاالت امليَج املتكاطعُ

َٗاضات يًشٝا – ٠ايتطبٝكات ايعًُ١ٝ

نٝؿ ١ٝتٓؿٝصٖا يٝعًُٛا َجًٗا  ,باٱناؾ١
ٱعطا ٤ايؿطق ١يًذٛايني با٫بتهاض ٚتٓؿٝص

املدتًؿ ١يف مجٝع أما ٤بًس.ٙ
اٯزاب ٚايؿٓ.ٕٛ

ايدلْاَر ٜعًٔ قا٥س ايعؿرل ٠عٔ َٝعاز
املعطض.

ايؿٓٚ ٕٛاٯزاب.

ٚايب – ١ٝ٦ٝاملٗاضات ايهؿؿ – ١ٝاـسَ١
ايعاَٚ ١تُٓ ١ٝاجملتُع.
الذناءات املشتددمُ

شنا ٤ادتُاعَٚ ٞهاْ.ٞ

شارات اهلىايُ اليت قد
حيصل علًَا اجلىال

ٜٛ ٫دس.

ؾ٦ٝاً ميجٌ املٓطك ١اييت ظاضٖا  َٔٚ ,ي٘ َٖٛب ١ايتكٜٛط ايؿٛتٛغطايف ؾًٝؿعٌ ٖٚهصا.

المحتوى العلمي للنشاط

زيارة المتاحف والبيئات المحلية  ,وقراءة تاريخ المنطقة
إرشادات عامة للقادة حين تنفيذ النشاط
 إط٬م َٗاضات اؾٛايني َٛٚاٖبِٗ بكسض اٱَهإ.
 جيب عً ٢اؾُٝع ا٫ؾذلاى سيت َٔ يٝؼ يس ٜ٘املٖٛب , ١عً ٘ٝأبتهاض ؾ.٧
 ٫ تٛاؾل عً ٢ته ٜٔٛفُٛعات عٌُ نبرل ٠سيت ٜ٫هٝع اشلسف بإٔ ٜتٛي ٞأسسِٖ
ايتٓؿٝص ٚاٯخطٜ ٕٚؿاٖس.ٕٚ
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حفل فولكولور شعبي
طريقة تنفيذ النشاط;
اهلدف مً اليشاط
 إظٗاض املٛاٖب اـاق ١بهٌ دٛاٍ.
 ايعٌُ اؾُاع.ٞ
 ايتدطstrategic planning ٝ
ٚاٱزاض.٠
َٛ ادٗ ١اؾُٗٛض.
شزح اليشاط:

ٜ تؿل قا٥س ايطٖ َع أؾطاز ٙعً ٢تٓؿٝص سؿٌ
ؾٛيهًٛض ؾعيب  ,حيت ٟٛعً ٢عطض ؾٕٓٛ
ؾٛيهًٛض َٔ ١ٜايذلاخ ٚأغاْ ٞؾٛيهًٛضَ , ١ٜع

البيد

التىضًح

الطزيكُ املشتددمُ يف
اليشاط
اهلدف اخلاص

سؿٌ ؾين ؾعيب.

اجملال

 خيتاض ايطٖ ٚقت ًا َٓاغب ًا يًشؿٌ ٚيٝهٔ يف
غبتُدل أ ٚأنتٛبط بسا ١ٜايعاّ ايسضاغ.ٞ
ٜ ك ّٛقا٥س ايطٖ بتٛظٜع ا٭زٚاض عً ٢اؾٛايني :
َ oػ ٍٛ٦عٔ ايؿكطات.

ايتعطف عً ٢نٝؿ ١ٝإسٝا ٤ايذلاخ يف
اٯزاب ٚايؿٓ.ٕٛ

املؤشز املعزيف أو املَارٍ

ٜتعطف املٛضٚثات ايؿعب ١ٝايؿٓ ١ٝا٭زب١ٝ
املدتًؿ.١

الزمً

ايعطض غاعٚ ١اسسٚ ,٠ايتشهرل  3أؾٗط
قبٌ اؿؿً.١

املهاٌ

َػطح.

املشئىل عً اليشاط

ضا٥س ايطٖ .

عدد املشتَدفني

ايعاضن ِٖ ٕٛأعها ٤ايطٖ ,
ٚاؿانط ٕٚا٭ٖايٚ ٞا٭قسقا٤

عطض  presentationعٔ أسس ايؿٓاْني
املؿٗٛضَ ٜٔتهُٓا أِٖ ايؿٓ ٕٛاييت قسَٗا.

ايؿٓٚ ٕٛاٯزاب.

ٚايكٝازات.
أسلىب العنل

ؾطزٚ ٟمجاع.ٞ

املشتلزمات املطلىبُ

َ٬بؼ ,إنا ,٠٤أدٗع ٠قٛت.١ٝ

دلاالت امليَج املتكاطعُ

ايكشٚ ١ايطٜانَٗ – ١اضات يًشٝا.٠

الذناءات املشتددمُ

شنا ٤ادتُاعٚ ٞسطنَٛٚ ٞغٝك.ٞ

شارات اهلىايُ اليت قد
حيصل علًَا اجلىال

ٜٛ ٫دس.

َ oػ ٍٛ٦عٔ ايسعاٚ ١ٜايتصانط.
َ oػ ٍٛ٦عٔ اٱناٚ ٠٤ايكٛت .
َ oكسّ اؿؿٌ.
َ oػ ٍٛ٦عٔ املػطح ٚايهطاغ.ٞ
 ؾكطات اؿؿٌ
 oبسا ١ٜاؿؿٌ بايػ ّ٬ايٛطين.
 oق( ٠٬زعا.)٤
 oأغٓ َٔ ١ٝايذلاخ ايؿعيب.
 oؾكط ٠عٔ أسس ايؿٓاْني املبسعني (َػرل ٠سٝا ٠تتهُٔ أِٖ َا قسَ٘ ٖصا ايؿٓإ يًذلاخ
ايؿعيب).
 ضقك ١ؾٛيهًٛض ١ٜتعدل عٔ تطاخ أسس ا٭َانٔ اييت ظاضٖا اؾٛاي ٕٛخ ٍ٬كُٝاتِٗ

المحتوى العلمي للنشاط
تاضٜذ املهإ ايؿعيب ايص َ٘ٓ ٟايؿٔ – أزاب ٚؾٓ ٕٛايذلاخ ايؿعيب

69

إرشادات عامة للقادة حين تنفيذ النشاط
 جيب إٔ ٜبسأ اؿؿٌ يف َٛعس ٙز ٕٚتأخرل.
 اٖ٫تُاّ بايكٛت ٭ْ٘ َٔ املُهٔ إٔ ٜه ٕٛغبباً يف عسّ ؾِٗ اؿانط ٜٔملا حيسخ.
 جيب اٖ٫تُاّ بعٌُ متاضٚ ٜٔاقع ١ٝقبٌ اؿؿٌ.
 جيب اٖ٫تُاّ بعطض تطاخ ؾعيب سكٝك ٞبس ٕٚأخطا ٤يف ايػطز أ ٚاملٛغٝك ٞأ ٚامل٬بؼ.
 جيب عٓس غطز َػرل ٠أسس ايهتاب أ ٚايؿٓاْني ايكٝاّ بػطز اؿكٝكَ ١أخٛشَ َٔ ٠كازض
َٛثٛم بٗا ٚيٝؼ َٔ قشاؾ ١قؿطا ٤أَ َٔ ٚكازض غرل َعطٚؾ , ١نُا جيب ايذلنٝع عً٢
ا٫غتؿازٚ ٠يٝؼ ايتشكرل أ ٚاٱغا.٠٤
َ ٫ اْع َٔ اغتهاؾ ١ؾطق ١نؿؿ ١ٝتٓتُ ٞملهإ قسز يتكس ِٜؾٛيهًٛض ٖصا املهإ.
َ ٫ اْع َٔ اغتهاؾ ١ؾطق ١ؾٓ ٕٛؾعب ١ٝيعطض تطاثِٗ.
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االقتصاد
والمواطنة
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االقتصاد المبني على المشاركة
طريقة تنفيذ النشاط;
اهلدف مً اليشاط
ايتعاَ ٕٚع إسس ٟاؾُعٝات ا٫دتُاع ١ٝيف َؿطٚع
ٜسض ضعاً عً ٢ا٭ؾطاز ايص ٜٔتٗتِ بِٗ ٖص ٙاؾُع,١ٝ
ٚايؿهط ٠ا٭غاغ َٔ ١ٝاملؿطٚع ٖ ٞتعً ِٝايؿكطا٤
ايكٝس أؾهٌ َٔ إعطاٚ ِٗ٥دب َٔ ١ايػُو ملط٠
ٚاسس.٠
 إؾطاى ايؿكطا ٤يف َؿطٚع ٜسض شلِ ضعا
ٚيػرلِٖ َٔ ايؿكطا.٤
 تطغٝذ ؾهط ٠إٔ ا٫قتكاز املبين عً٢

البيد

التىضًح

الطزيكُ املشتددمُ يف
اليشاط
اهلدف اخلاص

َؿطٚع تُٓ.ٟٛ

اجملال

ا٫قتكاز ٚاملٛاطٓ.١

ايتعطف عً ٢ق ١ُٝا٫قتكاز ٚأثط ٙيف
اجملتُع.

املؤشز املعزيف أو املَارٍ

خيط يبعض املؿطٚعات ايتُٓ.١ٜٛ

الزمً

ؼهرل املؿطٚع  3أؾٗط عً ٢ا٭قٌ,
ٚعطض املٓتذات ملس ٫ ٠تكٌ عٔ أغبٛع.

املهاٌ

أسس ايٓٛاز ٟايعاَ.١

املشئىل عً اليشاط

ضا٥س ايطٖ .

عدد املشتَدفني

أؾطاز ايطٖ ٚ ,عسز َٔ أعها ٤اؾُع١ٝ
ٜ ٫كٌ عٔ  01أؾطاز.

َؿاضن ١اؾُٝع ٜؿٌُ عسزاً أندل َٔ

أسلىب العنل

ا٭ؾطاز ٚأؾهٌ َٔ املػاعسات ايؿطز ١ٜاييت

ؾطزٚ ٟمجاع.ٞ

املشتلزمات املطلىبُ

سػب املٓتر ايص ٟغٛف ٜكسّ.

دلاالت امليَج املتكاطعُ

َٗاضات يًشٝا. ٠

الذناءات املشتددمُ

شنا ٤ادتُاعَٓٚ ٞطك ٞضٜانٚ ٞيػ.ٟٛ

شارات اهلىايُ اليت قد
حيصل علًَا اجلىال

ٜٛ ٫دس.

ته ٕٛبني ؾدل يسَ ٜ٘اٍ ٚآخط يٝؼ يس.ٜ٘
 مٔ مجٝعا يف َطنب ٚاسس ْٚتؿاضى يف

اـرل ايصٜ ٟعط ٘ٝيٓا اهلل غبشاْ٘ ٚتعاي.ٞ
شزح اليشاط:
ٜ تؿل ايطٖ َع إسس ٟاؾُعٝات اييت تطع ٢عسزاً َٔ ايؿكطاٚ ٤احملتادني.
 ا٫تؿام َع أسس ايٓٛاز ٟايعاَ ١عً ٢عٌُ ٖصا املعطض َع ايعًِ إٔ عا٥س ٙغٛف ٜصٖب
يًذُع.١ٝ
ٜ بسأ أعها ٤ايطٖ بتكػ ِٝاملؿذلنني عً ٢فُٛعات نٌ فُٛع ١تك ّٛبتشهرل
َٓتذات قسز. ٠
 oطعاّ (َطب - ٞسًٜٛات  -ظٜٛت .)......... -
 oأزٚات (خؿبَ - ١ٝعسْ - ١ٝظداد.)........ ١ٝ
٬َ oبؼ َٓٚػٛدات ( َؿاضف  -أغط - ١ٝيٛسات  -غعٍ ْ -ػر .)......
.... oغرلٖا.
 ثِ ٜك ّٛايطٖ مبػاعس ٠املػٛ٦يني َٔ اؾُع ١ٝعً ٢ؼسٜس أغعاض املٓتذات يًبٝع ٚ ,بعس
ايبٝع ٚخكِ تهًؿ ١املٓتذات َٚكاضٜـ ايعطض ٜكػِ ايطبح عً ٢املؿذلنني بهٌ
سٝازٚ ١ٜأَاْ.١
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إرشادات عامة للقادة حين تنفيذ النشاط
ٖ صا املؿطٚع ٜٗسف إىل ؼ ٌٜٛفاْ ١ٝا٭خص إىل نطٚض ٠املؿاضن ٖٞٚ ١ايؿهط ٠ا٭غاغ١ٝ
سٝح أْٓا ْبتػ ٞعسّ ٚدٛز أسس يس ٜ٘ساد , ١بٌ إٔ نٌ ٚاسس مبؿاضن ١اٯخط ٜٔميهٔ
ي٘ إٔ ٜعٝـ ٜٚعط ٞمما يس ٜ٘سيت يٛنإ ؾكرلا.
 يف سايٚ ١دٛز أسس َٔ املؿذلنني يس ٜ٘سادًَ ١ش ١يف ٖصا ايٛقت َجٌ عًُ ١ٝدطاس ١ٝأٚ
ظٚاز ميهٔ با٫تؿام َع اٯخط ٜٔاؿك ٍٛعًْ ٢كٝب أندل َٔ ايطبح عً ٢إٔ ٜتِ عٌُ
ْؿؼ ايؿ ٧يٰخط ٜٔعٓس إعاز ٠تٓؿٝص ايؿهط. ٠
 جيب عً ٢اؾٛايني إٔ ٜبصيٛا فٗٛزا أندل يف ايتػٜٛل ٚايسعاٚ ١ٜإؾطاى أندل عسز َٔ
ا٭ٖايٚ ٞا٭قسقا ٤يف ايؿطا. ٤
 جيب إٔ حيطم ايكا٥س عً ٢ايؿهط ٠ا٭غاغ َٔ ١ٝاملؿاضن ١سيت  ٫تتش ٍٛإىل َؿطٚع
َاز ٟؾك .
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الندوة السياسية
طريقة تنفيذ النشاط;
اهلدف مً اليشاط
أغتهاؾ ١أسس ايهتاب أ ٚاملعًُني يف ْس ٠ٚعٔ ايٓعِ
ايػٝاغ ١ٝيف ايعامل ٚ ,ايتعطف عً ٢ايٓعِ ايػٝاغ١ٝ
يف ايعامل َٔ خ٬ي٘.
شزح اليشاط
ٜ ك ّٛقا٥س ايعؿرل ٠با٫تكاٍ بأسس املؿهطٜٔ

البيد

التىضًح

الطزيكُ املشتددمُ يف
اليشاط
اهلدف اخلاص

ْس.٠ٚ
تَُٓ ١ٝباز ٨املٛاطٓ ١ايكشٝش.١

املؤشز املعزيف أو املَارٍ

ٜتعطف سكٛم ٚٚادبات املٛاطٔ زاخٌ

اجملال

ا٫قتكاز ٚاملٛاطٓ.١

زٚيت٘ ٚيف ايس ٍٚا٭خط.٣
الزمً

غاعتإ.

أ ٚايكشؿٝني املتدككني أ ٚأسس املعًُني

املهاٌ

َكط ايعؿرل.٠

املشئىل عً اليشاط

َٔ املساضؽ أ ٚاؾاَعات ٚزعٛت٘ يعٌُ

قا٥س ايعؿرل.٠

عدد املشتَدفني

نٌ أؾطاز ايعؿرل.٠

قانطٜ ٠عكبٗا ْس ٠ٚعٔ ايٓعِ ايػٝاغ ١ٝيف

أسلىب العنل

ؾطزٚ ٟمجاع.ٞ

املشتلزمات املطلىبُ

ْعاّ قٛت , ٞإنا ٠٤دٝس.٠

دلاالت امليَج املتكاطعُ

َٗاضات يًشٝا – ٠ا٫تكاٍ ايعامل.ٞ

الذناءات املشتددمُ

شنا ٤ادتُاعَٓٚ ٞطك ٞضٜانٚ ٞيػ.ٟٛ

شارات اهلىايُ اليت قد
حيصل علًَا اجلىال

ايبشاث.١

ايعامل.
 تك ّٛاحملانط ٠عً ٢ؾطح ايٓعِ ايػٝاغ١ٝ
ز ٕٚايتشٝع ٭سسٖا.
 تك ّٛايٓس ٠ٚعً ٢اٱداب ١عٔ أغتؿػاضات
اؾٛايني ٚتػا٫٩تِٗ.

المحتوى العلمي للنشاط
ايٓعطٜات ايػٝاغ ١ٝاملتعاضف عًٗٝا.

إرشادات عامة للقادة حين تنفيذ النشاط
 جيب اؿطم عً ٢إٔ ايهؿاؾ ١تبتعس عٔ ايػٝاغٚ ١تعتُس ؾك عً ٢إٔ ايهؿاف أر
يهٌ نؿاف آخط عًٚ ٢د٘ ا٭ضض بس ٕٚتؿطق ١يف ايً ٕٛأ ٚاؾٓؼ.
ٖ ص ٙاحملانطٚ ٠ايٓس ٠ٚيًعًِ ؾك ٚيٝؼ يًتشٝع ٭ضا ٤قسز ٠ميهٔ إٔ ٜٓكًٗا ايهٝـ.
 جيب إٔ ٜعطف اؾٛاٍ نُٛاطٔ قاحل َا ٖ ٛا٭ػا ٙايػٝاغ ٞيبًسَٚ ٙاٖ ٛاـرل ايصٟ
ٜعٛز عًٚ ٘ٝنٝـ ٜؿاضى نُٛاطٔ ؾُٝا ٖ ٛقاحل يًبًس ايصٜ ٟعٝـ ؾ.٘ٝ
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الصحة والرياضة
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اإلسعافات األولية
طريقة تنفيذ النشاط;
اهلدف مً اليشاط
 تٛع ١ٝايتكطف يف اؿٛازخ املٓعي.١ٝ
 ا٫ؾذلاى يف اؿُ٬ت ايك ١َٝٛايٛطٓ١ٝ
ايكش.١ٝ
 ا٫ؾذلاى يف إزاض٠ا٭ظَات ٚايهٛاضخ (ظيعاٍ
 أَطاض -ؾٝهاْات ....اخل ).شزح اليشاط:
 ايتعاَ ٕٚع ٖ ١٦ٝايسؾاع املسْ / ٞأٚ ٚظاض٠
ايكش ١أ ٚمجع ١ٝاشل ٍ٬ا٭محط ٭خص زٚض٠
تسضٜب ١ٝيف فاٍ اٱغعاؾات ا٭ٚي١ٝ
ٚايذلنٝع عً ٢نٝؿ ١ٝأخص ا٭بط (ي٬ؾذلاى
يف مح٬ت ايتطعٚ ) ِٝايتكطرل يٮعني
ٚغرلٖا.
ٜ ك ّٛقا٥س ايعؿرل ٠مبػاعس ٠قاز ٠ايطٖٛط عً٢
ا٫تؿام َع َطنع ايسؾاع املسْ ٞمبٓطكت٘ يعٌُ
زضاغ ١عًُ ١ٝ٭ؾطاز اؾٛاي ١عٔ اٱغعاؾات

البيد

التىضًح

الطزيكُ املشتددمُ يف
اليشاط
اهلدف اخلاص

زٚض ٠تسضٜب.١ٝ

اجملال

ايكشٚ ١ايطٜان.١
تَُٓٗ ١ٝاضات اٱغعاؾات ا٭ٚي١ٝ

ٚإنػابٗا يٰخط.ٜٔ
املؤشز املعزيف أو املَارٍ

ٜتكٔ َٗاضات اٱغعاؾات ا٭ٚي( ١ٝايكسَ١
– ايهػٛض – ايػطق .....٢إخل).

الزمً

ث٬خ أؾٗط.

املهاٌ

ايسؾاع املسَْ / ٞطنع إغعاف  /مجع١ٝ
اشل ٍ٬ا٭محط.

املشئىل عً اليشاط

قا٥س ايعؿرل.٠

عدد املشتَدفني

نٌ أؾطاز ايعؿرل.٠

أسلىب العنل

ؾطزٚ ٟمجاع.ٞ

املشتلزمات املطلىبُ

َػتًعَات اٱغعاؾات ا٭ٚي( ١ٝأز– ١ٜٚ
ع٬ز دطٚح – ع٬ز سطٚم  ...إخل).

دلاالت امليَج املتكاطعُ

اـسَ ١ايعاَٚ ١تُٓ ١ٝاجملتُع – ايتكايٝس
ٚايؿٓ ٕٛايهؿؿَٗ – ١ٝاضات يًشٝا.٠

الذناءات املشتددمُ

شنآَ ٤طك ٞضٜانٚ ٞسطن.ٞ

شارات اهلىايُ اليت قد
حيصل علًَا اجلىال

املسضب.

ا٭ٚيٚ ١ٝنٝؿ ١ٝايتكطف خ ٍ٬ايهٛاضخ ٚا٭ظَات عً ٢إٔ ٜأخص اؾٛاٍ ؾٗاز ٠إمتاّ ٖصٙ
ايسضاغ.١
ٜ ك ّٛقا٥س ايعؿرل ٠مبػاعس ٠قاز ٠ايطٖٛط عً ٢ا٫تؿام َع أسس املػتؿؿٝات ايتابع ١يٛظاض ٠ايكش١
مبٓطكت٘ يعٌُ زضاغ ١عًُ ١ٝ٭ؾطاز اؾٛاي ١عٔ اٱغعاؾات ا٭ٚيٚ ١ٝنٝؿ ١ٝايتكطف خٍ٬
ايهٛاضخ ٚا٭ظَات عً ٢إٔ ٜأخص اؾٛاٍ ؾٗاز ٠إمتاّ ٖص ٙايسضاغ.١

المحتوى العلمي للنشاط
ٜطدع يهتب اٱغعاؾات ا٭ٚي ١ٝاملعتُس.٠

إرشادات عامة للقادة حين تنفيذ النشاط
جيب عً ٢قا٥س ايعؿرل ٠إٔ ٜعط ٞاؾٛايني اؿاقًني عً ٢ؾٗازات إمتاّ ايسضاغ ١ؾاضات تسٍ عً٢
سكٛشلِ عً ٢ايسضاغٚ ١إَهاْ ١ٝا٭عتُاز عً ِٗٝيف ا٭ظَات ٚايهٛاضخ.
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يوم رياضي ألطفال الشوارع
طريقة تنفيذ النشاط;
اهلدف مً اليشاط
 ايطٜان ١يًذُٝع.
 ايػعاز ٠يًذُٝع.
 اٖ٫تُاّ باٯخط.ٜٔ
شزح اليشاط:
 ا٫تؿام َع إسس ٣اشل٦ٝات ا٫دتُاع ١ٝاييت
تٗتِ با٭طؿاٍ ايؿكطاٚ ٤أطؿاٍ ايؿٛاضع.
ٜ تِ تكػ ِٝا٭طؿاٍ جملُٛعات نٌ فُٛع١
تته 4 َٔ ٕٛأؾطاز.
 عً ٢نٌ فُٛع ١أختٝاض اغِ يًؿطٜل.
ٜ تِ عٌُ زٚض ٠اٚملبَ ١ٝكػط ٠ؼت ٣ٛعً٢

البيد

التىضًح

الطزيكُ املشتددمُ يف
اليشاط
اهلدف اخلاص

 ّٜٛضٜان.ٞ

اجملال

ٜ تِ تس ٜٔٚايٓتا٥ر ٚتهاف زضدات ملؿاضن١
نٌ ا٭ؾطاز ٚيًطٚح ايطٜان. ١ٝ
ٜ تِ تٛظٜع دٛا٥ع يًُؿاضنني.

إزضاى أُٖ ١ٝمماضغ ١ايطٜان ١نأغًٛب
سٝا.٠

املؤشز املعزيف أو املَارٍ

ٜطبل ٜٚٴسضب املٗاضات اؿطن ١ٝخٍ٬
ا٭ْؿط ١ايطٜان ١ٝيؿطق ١أؾباٍ أ ٚؾتٝإ.

الزمً

 ّٜٛبأنًُ٘.

املهاٌ

ْازَ ٟسضغ ٞأ ٚضٜان.ٞ

املشئىل عً اليشاط

ضا٥س ايطٖ .

عدد املشتَدفني

أؾطاز ايطٖ ِٖ املٓعُٚ ,ٕٛعسز َٔ
ا٭طؿاٍ ٜ٫كٌ عٔ  31طؿ.ً٬

أسلىب العنل

ؾطزٚ ٟمجاع.ٞ

املشتلزمات املطلىبُ

َػتًعَات ضٜان( ١ٝنٛض – سباٍ –

(نط ٠قسّ  -نط ٠غً - ١نطٜ ٠س -
نط ٠طا٥ط - ٠ايعاب ق - ٣ٛؾس سبٌ .)..

ايكشٚ ١ايطٜان.١

أيعاب ق – ٣ٛقؿاضَٝ – ٠كات – ٞيٛس١
ْتا٥ر).
دلاالت امليَج املتكاطعُ

اـسَ ١ايعاَٚ ١تُٓ ١ٝاجملتُع.

الذناءات املشتددمُ

شنا ٤ادتُاع ,ٞؾدك ,ٞسطن.ٞ

شارات اهلىايُ اليت قد
حيصل علًَا اجلىال

ٜٛ ٫دس.

المحتوى العلمي للنشاط;
ٜطدع يهتب ايًٝاق ١ايبسْ.١ٝ

إرشادات عامة للقادة حين تنفيذ النشاط
 جيب اؿطم عً ٢اتباع قٛاْني ا٭يعاب بس ٕٚؼطٜـ أ ٚتػٝرل.
 جيب أخص املٛنٛع ظس ١ٜ٭ْ٘ تطب ٟٛيف املكاّ ا٭.ٍٚ
 جيب تٛظٜع أندل قسض َٔ اؾٛا٥ع يهٌ فاٍ َع عسّ إعطا ٤دٛا٥ع بسٚ ٕٚد٘ سل.
 جيب اؿطم عً ٢ايطٚح ايطٜانٚ ١ٝعسّ اـطٚز عٔ ايٓل.
 ٫ جيب فاًَ ١أسس سٝح إٔ ٖ ٤٫٪أنجط ساد ١يًؿعٛض بايعسٍ.
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مواطن صالح = زوج ناجح
طريقة تنفيذ النشاط;
اهلدف مً اليشاط
 زضاغ ١عٔ اـكا٥ل ايػٓ ١ٝيهٌ َطسً١
غٓٚ ١ٝخٛام املٛاطٔ ايكاحل ؾٗٝا.
 زضاغٚ ١غا ٌ٥ايذلب ١ٝاؿسٜج.١

الطزيكُ املشتددمُ يف
اليشاط
اهلدف اخلاص

ْس.٠ٚ

اجملال

َٗاضات يًشٝا.٠
ايتعطف عًَ ٢باز ٨ايكش ١اٱلاب١ٝ
ٚايعٚاز ايٓادح.

 زضاغ ١تأثرل اجملتُع عً ٢غًٛى ايؿطز.
 نًُا نإ ٖٓاى أؾدام إجياب ٕٛٝنإ
اجملتُع أسػٔ.
َٗ اض ٠اؿٝا ٠٭ؾطاز ايهؿاؾ ١غٛف تسؾع
اجملتُع يٮَاّ.
شزح اليشاط:
ْ 2سٚات
ا٭ٚىل  :ايطؿٌ نُٛاطٔ قاحل.

ايؿبٌ

ايجاْ : ١ٝاملطاٖل نُٛاطٔ قاحل.

ايهؿاف

ايجايج : ١ايطدٌ نُٛاطٔ قاحل.

اؾٛاٍ

ايطابع : ١ايعٚز نُٛاطٔ قاحل.

البيد

التىضًح

املؤشز املعزيف أو املَارٍ

ٜؿطح يعَ ٘٥٬قٛاعس ايكش ١اٱلاب١ٝ
قبٌ ٚبعس ايعٚاز.

الزمً

غاعتإ يهٌ ْس.٠ٚ

املهاٌ

َكط ايعؿرل.٠

املشئىل عً اليشاط

ضا٥س ايطٖ .

عدد املشتَدفني

أؾطاز ايطٖ .

أسلىب العنل

مجاع.ٞ

املشتلزمات املطلىبُ

أٚضام نتاب – ١نتب عٔ َٛنٛعات
ايعٚاز ٚاملٛاطٓ.١

دلاالت امليَج املتكاطعُ

اـسَ ١ايعاَٚ ١تُٓ ١ٝاجملتُع.

الذناءات املشتددمُ

شنا ٤ادتُاع ,ٞؾدك ,ٞيػ.ٟٛ

شارات اهلىايُ اليت قد
حيصل علًَا اجلىال

ايبشاث.١

ايكا٥س

ٜتِ عٌُ ايٓسٚات بٓعاّ نايتاي: ٞ
 اؾع ٤ا٭ َٔ ٍٚايٓس : ٠ٚعطض اـكا٥ل ايػٓ( ١ٝايٓؿػٚ ١ٝاؾػُاْ )١ٝيهٌ َطسً.١
 اؾع ٤ايجاْ : ٞتكػ ِٝاؿانط ٜٔعًٚ ٢ضف عٌُ عٔ َؿانٌ ؾا٥ع ١يهٌ َطسً ١غٓ.١ٝ
 اؾع ٤ايجايح  :عطض نٌ فُٛعٚ ١دْٗ ١عطٖا يف سٌ املؿهً.١
 اؾع ٤ا٭خرل عٌُ ٚضق ١عٌُ عٔ املٛنٛع بطَت٘ ٚطبعٗا ٚتٛظٜعٗا عً ٢اؾٛايني.

المحتوى العلمي للنشاط
ٜطدع إىل اـكا٥ل ايػٓ ١ٝيًُطاسٌ ايعُطٚ ,١ٜنتب ايعٚاز.

إرشادات عامة للقادة حين تنفيذ النشاط
جيب ا٭غتعاْ ١بايهتب ايعًُ ١ٝيف ٖصا اجملاٍ أ ٚبأسس املتدككني  ,جيب ايطب بني ايدلْاَر
ايذلب ٟٛايهؿؿٚ ٞخكا٥ل املطاسٌ ايػٓ.١ٝ
َجاٍ  :إٔ بطْاَر ا٭ؾباٍ ٜعتُس عً ٢ايًعب ٚاؿطن ١أنجط ٭ٕ ايطؿٌ ٜؿهط بأضدً٘ (ٖصا َا
قاي٘ أسس ا٭طبا ٤ايٓؿػٝني).
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التخطيط وتنظيم العمل
طريقة تنفيذ النشاط;

البيد

التىضًح

الطزيكُ املشتددمُ يف
اليشاط
اهلدف اخلاص

كْٗ ِٝا ١ٜأغبٛع.
ايتعطف عً ٢نٝؿ ١ٝايتدط ٝيًُػتكبٌ.

املؤشز املعزيف أو املَارٍ

ٜتعطف َؿٗ ّٛايتدطٚ ٝحيسز عٓاقط.ٙ

الزمً

ْٗ( ّٜٛا ١ٜا٭غبٛع).

املهاٌ

َكط ايعؿرل / ٠أسس املدُٝات.

ٚاملػت ٣ٛايهؿؿٚ ٞاملػت ٣ٛاملازٚ ٣املؿانٌ اييت

املشئىل عً اليشاط

قا٥س ايعؿرل.٠

عدد املشتَدفني

متط بٗا ٖص ٙاجملُٛعَٚ ١طًٛب عٌُ ؽط ٝملس٠

أؾطاز ايعؿرل.٠

أسلىب العنل

ؾطز ٚ ٟمجاع.ٞ

ث٬خ غٓٛات شلص ٙاجملُٛع , ١ثِ ٜسع نٌ ضٖ ٜكسّ

املشتلزمات املطلىبُ

قاع ١فٗع – ٠أٚضام نتاب.١

دلاالت امليَج املتكاطعُ

ايتكايٝس ٚايؿٓ ٕٛايهؿؿ.١ٝ

الذناءات املشتددمُ

شنا ٤ادتُاع ,ٞؾدك ,ٞيػ.ٟٛ

شارات اهلىايُ اليت قد
حيصل علًَا اجلىال

املسضب.

اهلدف مً اليشاط
ايتسضٜب عً ٢ايتدط ٝاؾٝس ٚإزاض ٠ايٛقت.
شزح اليشاط:
ٜك ّٛقا٥س ايعؿرل ٠بإعطا ٤نٌ ضٖ زضاغ ١ساي١
فُٛع ١نؿؿَ ١ٝع اؿطم عً ٢إعطا ٤بٝاْات عٔ
سايٖ ١ص ٙاجملُٛع ١ايهؿؿ َٔ ١ٝسٝح ايعسز ٚايكاز٠

خطت٘ يف َس ٫ ٠تتذاٚظ ْكـ غاع.١
ثِ ٜسع ٛأسس املتدككني يعٌُ قانط ٠عٔ :
 ايتدط ٝاؾٝس .strategic planning

اجملال

َٗاضات يًشٝا.٠

 تٓع ِٝايٛقت .time management
ثِ ٜسع ايطٖ ٜعٌُ اـطَ ١ط ٠آخط ٣باغتدساّ املٗاضات اييت تعًُٖٛا ٜٚك َٕٛٛبعٌُ:
 خط.plan ١
 دس ٍٚتٓؿٝص.action plan ٟ

المحتوى العلمي للنشاط
ٜطدع إىل نتب ايتدطٚ ٝاملتابعٚ ١اٱزاض ٠ايعاَ.١

إرشادات عامة للقادة حين تنفيذ النشاط
 جيب إسهاض َتدككني يف فاٍ ايتدط ٝا٫غذلاتٝذٚ ٞايعًُ ٞاؿسٜح.
 سٝح إٔ املٛنٛع ٖاّ ؾٝػتشػٔ اختٝاض ٚقت نافٍ يعٌُ كْٗ ِٝا ١ٜأغبٛع ملٓاقؿ١
ؽط ٝايٛقت ٚططم املتابعٚٚ ١نع ا٭ٚيٜٛات.
 عً ٢قا٥س ايعؿرلَ ٠عطؾ ١إٔ ٖصا املٛنٛع ٖاّ دسا.
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الخدمة العامة
وتنمية المجتمع
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حملة توعية صحية للحفاظ على النظافة العامة
طريقة تنفيذ النشاط;
اهلدف مً اليشاط
تٛع ١ٝأندل عسز ممهٔ َٔ اؿ ٞايص ٟب٘ املكط عٔ
نطٚض ٠أتباع ايكٛاعس ايكش: ١ٝ
 ايٓعاؾ ١ايؿدك.١ٝ
 ايٓعاؾ ١ايعاَ.١
 ايكطف ايكش.ٞ
 ايتعاٌَ َع ايٓؿاٜات.
شزح اليشاط:
تٓؿٝص ْؿط ٠عٔ ايكش ١ايعاَ َٔ ١خ ٍ٬ا٫عتٓا٤
بايٓعاؾ ١ايؿدكٚ ١ٝايٓعاؾ ١ايعاَٚ ١تٛظٜعٗا عً٢
أبٓا ٤اؿٜٚ ,ٞته ٕٛايٓؿاط َٔ:
 تٛظٜع ْؿط ٠عٔ نٝؿ ١ٝا٫عتٓا ٤بايٓعاؾ١
ايعاَ.١

البيد

التىضًح

الطزيكُ املشتددمُ يف
اليشاط
اهلدف اخلاص

محً ١تٛع.١ٝ

اجملال

اـسَ ١ايعاَٚ ١تُٓ ١ٝاجملتُع.
ايتعطف عً ٢نٝؿ ١ٝإقاََ ١ؿطٚعات
خسَٚ ١تُٓ ١ٝفتُع.

املؤشز املعزيف أو املَارٍ

خيط ملؿطٚعات خسَ١ٝ
ٚتُٓ ١ٜٛيف فتُع٘ َٔ خ ٍ٬اؾُاع.١

الزمً

أغبٛع.

املهاٌ

اؿ.ٞ

املشئىل عً اليشاط

ضا٥س ايطٖ ٚبعض أؾطاز اؿ.ٞ

عدد املشتَدفني

غهإ اؿ.ٞ

أسلىب العنل

ؾطز ٚ ٟمجاع.ٞ

املشتلزمات املطلىبُ

أٚضام َٚطبٛعات ٚيٛح زعاٚ ١ٝ٥تٛد.١ٝٗٝ

دلاالت امليَج املتكاطعُ

َٗاضات يًشٝا – ٠ايكشٚ ١ايطٜان.١

الذناءات املشتددمُ

شنا ٤ادتُاع ,ٞؾدك ,ٞيػ.ٟٛ

شارات اهلىايُ اليت قد
حيصل علًَا اجلىال

املسضب.

 أُٖ ١ٝغػٌ ا٭ٜس ٟبعس نٌ تكطف ٚخاق١
قبٌ ا٫نٌ.
 اؿطم عً ٢تػط ١ٝايطعاّ.
 اؿطم عً ٢تػط ١ٝايٓؿاٜات.
 اؿطم عً ٢ؾكٌ ايٓؿاٜات إىل عهٚ ١ٜٛغرل عه.١ٜٛ
 إق٬ح ا٭خطا ٤مبعٓ ٢إشا ضأ ٣أسس ْؿاٜات ًَكا ٠بايؿاضع عً ٘ٝأخصٖا يٛنعٗا يف املهإ
املٓاغب ٚ ,عسّ إيكاْ ٤ؿاٜات يف أَانٔ غرل ككك ١سيت ي ٛغرلْا ؾعٌ شيو.
 تعا ٕٚاحمل٬ت ٚاملطانع ايتذاض ١ٜيف تٓعٝـ َا حي ٝبٗا َٔ ايؿاضع ٚاملُتًهات ايعاَ.١

المحتوى العلمي للنشاط
ٜطدع يهتب ايكش ١ايعاَ.١

إرشادات عامة للقادة حين تنفيذ النشاط
 جيب اؿطم يف ايتعاٌَ َع غهإ اؿ ٞست ٫ ٢حيسخ خ٬ؾات َع أسسِٖ.
 زٚضْا ٖ ٛايتٛع ١ٝؾك ٚيػٓا ضداٍ ؾطط.١
 جيب إٔ ْه ٕٛقس ٠ٚملٔ سٛيٓا مبعين أ ٫جيب عًٓٝا إٔ ْك ٍٛؾٝ٦اً ْ ٫ٚطبك٘ عً ٢أْؿػٓا.
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السالمة المرورية
طريقة تنفيذ النشاط;
اهلدف مً اليشاط
محً ١تٛع َٔ ١ٝسٛازخ ايػرل باغتدساّ إعْ٬ات
عً ٢ايططٜل ايعاّ َٚطٜٛات إع.١َٝ٬
شزح اليشاط:
ٜ ك ّٛأؾطاز ايطٖ بايبشح يف قهاٜا
ايػ ١َ٬املطٚض.١ٜ
 مجع َطٜٛات زعا َٔ ١ٝ٥إزاض ٠املطٚض عٔ
ايػ ١َ٬املطٚض.١ٜ
ٚ نع خط ١ظَٓ ١ٝيًعٌُ ٚتٛظٜع املطٜٛات
ٚتٛع ١ٝايػا٥كني يف ايؿٛاضع.
 عٌُ تكطٜط عٔ اؿًُٚ ١عطن٘ عً ٢باقٞ
أؾطاز ايعؿرل.٠

إرشادات عامة للقادة حين تنفيذ
النشاط

البيد

التىضًح

الطزيكُ املشتددمُ يف
اليشاط
اهلدف اخلاص

محً ١تٛع.١ٝ

اجملال

اـسَ ١ايعاَٚ ١تُٓ ١ٝاجملتُع.
ايتعطف عً ٢نٝؿ ١ٝإقاََ ١ؿطٚعات
خسَٚ ١تُٓ ١ٝفتُع.

املؤشز املعزيف أو املَارٍ

خيط ملؿطٚعات خسَ١ٝ
ٚتُٓ ١ٜٛيف فتُع٘ َٔ خ ٍ٬اؾُاع.١

الزمً

 3أٜاّ.

املهاٌ

ايططقات ايعاَ.١

املشئىل عً اليشاط

ضا٥س ايطٖ ٚبعض أؾطاز اؿ.ٞ

عدد املشتَدفني

أؾطاز ايطٖ  /غا٥ك ٞايػٝاضات.

أسلىب العنل

ؾطز ٚ ٟمجاع.ٞ

املشتلزمات املطلىبُ

َطٜٛات – ايًٛسات ا٫ع.ْ٘ٝ٬

دلاالت امليَج املتكاطعُ

َٗاضات يًشٝا – ٠ايكشٚ ١ايطٜان.١

الذناءات املشتددمُ

شنا ٤ادتُاع ,ٞؾدك ,ٞيػ.ٟٛ

شارات اهلىايُ اليت قد
حيصل علًَا اجلىال

املسضب.

 اٖ٫تُاّ بتعًُٝات ايػٚ ١َ٬ا٭َٔ أثٓا ٤اؿًُ.١
 أُٖ ١ٝايتسضٜب عً ٢نٝؿ ١ٝايتعاٌَ َع ايعاَ ١يه ٫ ٞؼسخ أ ٟأخطاض أَ ٚؿانٌ.
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االتصال العالمي
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مخيم مشترك مع إحدى الفرق الكشفية األجنبية
طريقة تنفيذ النشاط;
اهلدف مً اليشاط
 ا٫ستهاى بجكاؾات آخط.٣
 مماضغ ١ؾٓ ٕٛا٫غتكباٍ ٚا٫غتهاؾ.١
 إتكإ ايًػات ا٭دٓب.١ٝ
 إضغاَ ٤باز ٨احملبٚ ١ايػٚ ّ٬ايتعإٚ

البيد

التىضًح

الطزيكُ املشتددمُ يف
اليشاط
اهلدف اخلاص

ك.ِٝ

اجملال

ا٫تكاٍ ايعامل.ٞ
ايتٛاقٌ َع ا٭قسقا ٤خاضز ايٛطٔ
بهاؾ ١ايططم املتاس.١

املؤشز املعزيف أو املَارٍ

ٜػتهٝـ دٛايني َٔ دٓػٝات أخط ٣يف
بٝت٘ أ ٚعؿرلت٘.

ايسٚي.ٞ

الزمً

 اـسَ.١

7أٜاّ.

املهاٌ

ك ِٝزاخٌ ايعاقُ ,١أ ٚبإسس ٣املسٕ

 ايػٝاس.١
 قسقات دسٜس.٠
شزح اليشاط:
 تك ّٛايعؿرل ٠خ ٍ٬بسا ١ٜايعاّ مبطاغً١
إسس ٣اجملُٛعات ا٭دٓبٚ ١ٝتعطض
اغتهاؾتٗا ببًسٖا خ ٍ٬ؾذل ٠ايكٝـ عً٢
إٔ تطز ايعٜاض ٠ايعاّ ايص.ًٜ٘ٝ ٟ
 تك ّٛايعؿرل ٠عذع أضض كُٝات بج٬ث١
أَانٔ (ايعاقَُ - ١س ١ٜٓأثطَ - ١ٜس١ٜٓ

ا٭ثط ,١ٜأ ٚبإسس ٣املسٕ ايػاسً.١ٝ
املشئىل عً اليشاط

قا٥س ايعؿرل.٠

عدد املشتَدفني

نٌ أؾطاز ايعؿرل ,٠باٱناؾ ١إىل – 21
 )31ؾطزًا َٔ إسس ٣اجملُٛعات ا٭دٓب.١ٝ

أسلىب العنل

مجاع.ٞ

املشتلزمات املطلىبُ

َعسات ؽ - ِٝٝنتب غٝاس – ١ٝنتب
تاضخي.١ٝ

دلاالت امليَج املتكاطعُ

َٗاضات يًشٝا – ٠ايتكايٝس ٚايؿٕٓٛ
ايهؿؿ.١ٝ

الذناءات املشتددمُ

شنا ٤ادتُاع ,ٞؾدك ,ٞيػ.ٟٛ

شارات اهلىايُ اليت قد
حيصل علًَا اجلىال

املسضب.

غاسً.)١ٝ
ٜ بسأ املد ِٝبايعاقُ ١بتكػ ِٝفُٛعات َؿذلن ١بني ايعؿرل ٠احملًٚ ١ٝايعؿرل ٠املػتهاؾ١
ٜ ,سٚض ايدلْاَر ملسَٜٛ ٠ني يف إطاض َػابكات ٚظٜاضات ٭ِٖ املعامل بايعاقَُ ١ع سهٛض
عطض ؾين قً ٞبأسس املػاضح أ ٚاملطانع ايجكاؾ ١ٝاحملً.١ٝ
 اؾع ٤ايجاْ َٔ ٞاملدٜ ِٝه ٕٛبإسس ٣املسٕ ا٭ثط ١ٜيعٜاضَ ٠عامل املس ١ٜٓايطٝ٥ػٜ , ١ٝتدًٌ
ايدلْاَر ضسً ١غرل ٚؾٓ ٕٛنؿؿ( ١ٝقٝاؽ اضتؿاع  -طبذ خًَٓ - ٟٛؿآت نؿؿ١ٝ
....اخل).
 اؾع ٤ايجايح ٜه ٕٛتطؾٝٗٝاً يف إسس ٣املسٕ ايػاسً ١ٝي٬غتُتاع باشلٛاٚ ٤ايبشط .
 اؾع ٤ايطابع ٚا٭خرل بايعاقُ ١يعٌُ سؿٌ زلط تؿذلى ؾ ٘ٝنٌ ايطٖٛط املؿذلن١
ٚميهٔ اغتهاؾ ١نؿاؾ ١قً ١ٝآخط ٣باٱناؾ ١إىل ا٭ٌٖ ٚا٭قسقاٚ ٤ايكٝازات
ايهؿؿ ١ٝاحملً.١ٝ
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المحتوى العلمي للنشاط
تاضٜذ َٚعامل املٓطك ١احملٝط.١

إرشادات عامة للقادة حين تنفيذ النشاط
 ٫ تٓؼٳ أٜٗا ايكا٥س إٔ تعط ٞيٓؿػو ٚيؿطٜكو ايٛقت ايهايف يتشهرل املدَٚ ِٝطاغً١
ايعؿرل ٠املػتهاؾٚ ١إعطا ِٖ٩نٌ املعًَٛات ايهاؾ ١ٝعٔ املد.ِٝ
 ٫ تٓؼٳ أخص نٌ ايتكطحيات ايكاْ َٔ ١ْٝٛاؾٗات املعٓ( ١ٝا٫ؼاز ايهؿؿ ٞاحملً- ٞ
ٚظاض ٠ايػٝاسٚ - ١ظاض ٠ايساخً.)..... ١ٝ
 جيب إٔ تعس عؿرلتو دٝسا شلصا اؿسخ ؾُٔ غرل اي٥٬ل ظٜاضَ ٠هإ َا ببًسى يٝؼ يسِٜٗ
َعًَٛات ناؾ ١ٝعٓ٘.
 جيب تكػ ِٝايعٌُ ٚا٭زٚاض دٝسا يهُإ ايٓتا٥ر .
 جيب ظٜاض ٠أَانٔ املدُٝات قبٌ قس ّٚايهٛٝف سيت  ٫تؿادأ بؿَ ٧ا مل ٜهٔ يف
اؿػبإ َٔ سٝح (ْعاؾ ١املهإ  -اتػاع٘  -قطب٘ َٔ اؿهط .).... -
 ؾطٜل اـسَ ١باملد ِٝعً ٘ٝايعب ٤ا٭ندل ؾٝذب إٔ ٜه ٕٛيس ٜ٘أغتعساز نايف يتٓؿٝص
ايٛادبات ٚإَساز قاز ٠املد ِٝمبا حيتاد ٕٛإي.٘ٝ
 جيب أخص ايتدؿٝهات اي٬ظَ ١بٛغا ٌ٥املٛاق٬ت اييت تػُح بٗا ايػًطات احملً ١ٝيػؿط
ايؿباب ٚتؿذٝعِٗ عً ٢ظٜاضَ ٠عامل بًسِٖ (ؾايهؿاف َكتكس).
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التقاليد والفنون
الكشفية
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رحلة سير لمسافة  231كم
طريقة تنفيذ النشاط;
اهلدف مً اليشاط
نٝؿ ١ٝأغتدساّ  GPSيف ضس٬ت اـٚ ٤٬ايػرل
ٚايكشطا.٤
شزح اليشاط:
ٜك ّٛضا٥س ايطٖ بإضغاٍ ضٖط٘ يف ضسً ١غرل ط, ١ًٜٛ

البيد

التىضًح

الطزيكُ املشتددمُ يف
اليشاط
اهلدف اخلاص

ضسً ١غرل.

اجملال

ايتكايٝس ٚايؿٓ ٕٛايهؿؿ.١ٝ

إتكإ مماضغ ١ايؿٓ ٕٛايهؿؿَٗٚ ١ٝاضات
سٝا ٠اـ.٤٬

املؤشز املعزيف أو املَارٍ

ٜتكٔ َٗاضات ٚؾٓ ٕٛايتعاٜـ يف اـ.٤٬

الزمً

 3أٜاّ.

بتشسٜس ايططٜل بٛاغط ١ايبٛقًٚ ١دٗاظ GPS

املهاٌ

اـ.٤٬

املشئىل عً اليشاط

ٚايٓذٜٚ ,ّٛك ّٛضا٥س ايطٖ بتشسٜس بعض ايطًبات

ضا٥س ايطٖ .

عدد املشتَدفني

أؾطاز ايطٖ .

أثٓا ٤ضسً ١ايػرل (قٝاؽ أضتؿاعات ٚعطٚض  -عبٛض

أسلىب العنل

مجاع.ٞ

املشتلزمات املطلىبُ

أزٚات ؽ – ِٝٝأزٚات ؾدك – ١ٝبٛقً١

ٜك ّٛؾٗٝا بإضؾازِٖ عٔ ططٜل ايطغاٜٚ , ٌ٥كَٕٛٛ

أَانٔ قعب.) ١

المحتوى العلمي للنشاط
ٜطدع يهتب اؾػطاؾٝا ٚؼسٜس ا٫ػاٖات ٚايؿًو.

إرشادات عامة للقادة حين تنفيذ
النشاط
ٖ صا املدٜ ِٝعتُس يف املكاّ ا٭ ٍٚعً٢

–  – GPSسباٍ – عكا  ......إخل.
دلاالت امليَج املتكاطعُ

ايكشٚ ١ايطٜان – ١ايتطبٝكات ايعًُ١ٝ
ٚايب.١ٝ٦ٝ

الذناءات املشتددمُ

شنا ٤ادتُاع ,ٞؾدك ,ٞسطن,ٞ
َٓطك ٞضٜان.ٞ

شارات اهلىايُ اليت قد
حيصل علًَا اجلىال

ايطساي.١

ايتشهرل اؾٝس.
 جيب أخص ايتكاضٜح اي٬ظَ َٔ ١اؾٗات املعٓٚ ١ٝاملػٛ٦ي ١عٔ ا٭َٔ.
 جيب ؼسٜس عسْ ٠كاط يًتٛقـ ٚاملبٝت  ,ؾٝذب تكػ ِٝاملػاؾ ١عً 2 ٢أدعا ٤عً ٢ا٭قٌ.
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اكتشف شعبك
طريقة تنفيذ النشاط;
اهلدف مً اليشاط
 نتاب ١تاضٜذ ٚغرل َٔ 6 ٠ايكبا.ٌ٥
َ كاضْ ١عاز ٠ادتُاع ١ٝبني َا َٖ ٛتعاضف
عً ٘ٝيف اجملتُع اؿهطَٚ ٟاَٖ ٛتبع يف
ٖص ٙايكبا.ٌ٥
 عٌُ أيب ّٛقٛض عٔ ا٭َانٔ املؿٗٛض ٠يف
أَانٔ َعٝؿٖ ١ص ٙايكبا.ٌ٥
 خطٛات َٚطاسٌ تٓك ١ٝاملٝاٚ ٙنٝؿ ١ٝاؿؿاظ
عًٗٝا.
 نٝؿ ١ٝايتدًل َٔ املدًؿات ايب.١ٝ٦ٝ
 زضاغ ١عٔ نٝؿ ١ٝاؿؿاظ عً ٢ايذلاخ.
 عٌُ َٛاٍ غٓا ٞ٥نؿؿ ٞباغتدساّ

البيد

التىضًح

الطزيكُ املشتددمُ يف
اليشاط
اهلدف اخلاص

ضسً ١عح ٚزضاغ.١

اجملال

ايتكايٝس ٚايؿٓ ٕٛايهؿؿ.١ٝ

إتكإ مماضغ ١ايؿٓ ٕٛايهؿؿَٗٚ ١ٝاضات
سٝا ٠اـ.٤٬

املؤشز املعزيف أو املَارٍ

خيط يًكٝاّ بطسً ١عح ٚزضاغ.١

الزمً

 4أٜاّ.

املهاٌ

ايكشطا.٤

املشئىل عً اليشاط

قا٥س ايطٖ .

عدد املشتَدفني

أؾطاز ايطٖ .

أسلىب العنل

مجاع.ٞ

املشتلزمات املطلىبُ

َعسات ؽ.ِٝٝ

دلاالت امليَج املتكاطعُ

ايتطبٝكات ايعًُٚ ١ٝايبَٗ – ١ٝ٦ٝاضات
يًشٝا – ٠ا٫قتكاز ٚاملٛاطٓ.١

الذناءات املشتددمُ
شارات اهلىايُ اليت قد
حيصل علًَا اجلىال

شنا ٤ادتُاع ,ٞؾدك.ٞ
ايطساي.١

ا٭غًٛب ايػٓا ٞ٥ايؿين يًكب.١ًٝ
شزح اليشاط:
ظٜاض ٠املٓاطل اييت بٗا قبا ٌ٥قػرل ٠أ ٚفتُعات دسٜس ,٠سٝح ٜك ّٛضا٥س ايطٖ بتشهرل املدِٝ
عٔ ططٜل ايصٖاب ملهإ ب٘ إسس ٣ايكبا ٌ٥أ ٚايؿعٛب اييت تعٝـ يف ايكشطاٚ ٤ؼاؾغ عً ٢تطاثٗا
ٜٚ ,طًب ايػُاح ٭ؾطاز ضٖط٘ بايتد ِٝٝبايكطب َٔ َهإ َعٝؿتِٗ ,ثِ ٜصٖب َط ٠أخطَ ٣ع
أؾطاز ايطٖ يًتدٖٓ ِٝٝاى.

المحتوى العلمي للنشاط
ٜطدع إىل نتب ايب – ١٦ٝتاضٜذ ايؿعٛب – ايذلاخ.

إرشادات عامة للقادة حين تنفيذ النشاط
٫ تٓؼٳ أٜٗا ايكا٥س إٔ ٖص ٙايكبا ٌ٥شلا َٔ ايعازات ٚايتكايٝس ٜ ٫ ٚػُح يًػطبا ٤غطقٗا
ؾأسطم َع أؾطاز ضٖطو عً ٢اسذلاّ ايعازات املٛضٚث ١ست ٢إٕ اختًؿت عُا َٖ ٛتعاضف.
 ٫ تٓؼٳ أخص اشلساٜا اييت تعدل عٔ ايكساقٚ ١احملب ١٭ٌٖ ايكباٚ ٌ٥ظعُٗٝا.
 بعس ايطدٛع َٔ املد ِٝجيب عٌُ يكا ٤أ ٚسؿٌ يعطض ايكٛض (َعطض قٛض) ٚاملكتٓٝات اييت
أسهطمتٖٛا َٔ املهإ غٛا ٤بايؿطا ٤أ ٚنٗس َٔ ١ٜايػهإ احملًٝني َع عٌُ عطض
ؾين يًذلاخ ايؿعيب (َٛاٍ  -أٚبطٜت .)......
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التطلع للقيادة
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مخيم عبقرية حركة الكشف
طريقة تنفيذ النشاط;
اهلدف مً اليشاط
َعطؾ ٖٛ َٔ ١ايكا٥س ايهؿؿَٚ ,ٞا ايؿطم بني ايكا٥س
ٚاملسٜط ٚايعع.ِٝ
شزح اليشاط:
ٜك ّٛقا٥س ايعؿرل ٠بتشهرل ك ِٝعٔ ايكا٥س حيتٟٛ

البيد

التىضًح

الطزيكُ املشتددمُ يف
اليشاط
اهلدف اخلاص

ك.ِٝ
تُٓ ١ٝاملٗاضات ايكٝاز.١ٜ

املؤشز املعزيف أو املَارٍ

ٜصنط نٝؿ ١ٝايتعاٌَ َع بعض املٛاقـ

اجملال

ايتطًع يًكٝاز.٠

املدتًؿ ١اييت تٛاد٘ ايكا٥س.
الزمً

 3أٜاّ.

 ٖٛ َٔ ايكا٥س  /ايكا٥س ايهؿؿ.ٞ

املهاٌ

َكط ايعؿرل.٠

املشئىل عً اليشاط

 ايتػًػٌ ايكٝاز.ٟ

قا٥س ايعؿرل.٠

عدد املشتَدفني

 ِٖٚ 01 - 8ضٚاز ايطٖٛط َٚػاعس.ِٜٗ

أسلىب العنل

مجاع.ٞ

املشتلزمات املطلىبُ

َعسات ؽ – ِٝٝأزٚات عطض (يٛس– ١

عً: ٢

 زٚض ايكازَٚ( ٠ػاعس )ِٜٗيف نٌ
َطسً ١غٓ.١ٝ
 ا٭زٚات املػاعس ٠يًكا٥س ايهؿؿ.ٞ
 املتػرلات اؿسٜجٚ ١تأثرلٖا ؾ٢
اؿطن ١ايهؿؿ.١ٝ
 تأثرل ايكا٥س ؾ ٢ايؿطز.
 تأثرل ايؿطز ؾ ٢ايكا٥س.

بطٚدهتٛض – نُبٛٝتط  ...إخل).
دلاالت امليَج املتكاطعُ

ايتكايٝس ٚايؿٓ ٕٛايهؿؿَٗ – ١ٝاضات
يًشٝا.٠

الذناءات املشتددمُ

شنا ٤يػَٓ , ٟٛطك ٞضٜان,ٞ
ادتُاع ,ٞؾدك.ٞ

شارات اهلىايُ اليت قد
حيصل علًَا اجلىال

املسضب.

 ايكس.٠ٚ

 ايتدط ٝا٫غذلاتٝذ.ٞ

 اٱزاض٠ايٓادش.١

 ططم ايتٛقٚ ٌٝايعطض.

 تٓع ِٝايٛقت.

المحتوى العلمي للنشاط
ٜطدع إىل نتب اٱزاض٠ايٓادش ,١ايكٝاز ٠ايهؿؿ ,١ٝقت ٣ٛايسضاغات ايهؿؿ ١ٝايطزل.١ٝ

إرشادات عامة للقادة حين تنفيذ النشاط
 جيب زعَ ٠ٛتدككني يف اجملا٫ت ايػابل شنطٖا ٚ ,ميهٔ ا٭غتعاْ ١بايكاز ٠ايكساَٞ
يًُذُٛعٚ ١املعطٚف عِٓٗ َٗاض ٠اٱيكاٚ ٤ايتٛق.ٌٝ
 جيب أختٝاض َهإ دٝس ب٘ تٗ ١ٜٛغًٚ ١ُٝميهٔ يًكاز ٠أغتدساّ نطاغَٓٚ ٞانس
يًهتابٚ ١ايتسٚ , ٜٔٚجيب إٔ ٜه ٕٛاملهإ غٌٗ ايٛق ٍٛإي ٘ٝسيت ميهٔ يًُشانطٜٔ
ايٛق ٍٛإي ٘ٝبػٗٛي.١
 جيب إٔ ٜعتُس املد ِٝأنجط عً ٢أغًٛب ٚضف ايعٌُ ٚاملٓاقؿات اؿط.٠

90

برنامج وسام كشافي العالم
يكس مت إط٬م بطْاَر ٚغاّ نؿايف ايعامل َٔ أدٌ تؿذٝع
َؿاضن ١ايؿباب يف تُٓ ١ٝاجملتُع بؿهٌ أقٚ ,٣ٛشيو
بإعطا ِٗ٥املٗاضات ٚايؿطم ملٛادٗ ١ؼسٜات ٚقعٛبات عاملٓا
ايٖٚ ,ّٛٝصا ايدلْاَر خيتل بإعساز ايؿباب ملؿٗ ّٛاملٛاطٓ١
ايعاملٚ ١ٝايتأنٝس عً ٢ث٬ث ١قاٚض أغاغ ١ٝتعتُس عً ٢ايؿِٗ
ايكشٝحٚ ,انتػاب املٗاضات ٚاملعطؾ ,١يًتُهٔ َٔ ايعٝـ
عً ٢نٛنب قػرل َجٌ ا٭ضضٖٚ ,ص ٙاحملاٚض ٖ:ٞ
ايػ,ّ٬ايبٚ ١٦ٝايتُٓ.١ٝ
ٚبطْاَر ٖصا ايٛغاّ بػَٚ ٝطٕ ,ؾػتذس:
أٜ :ً٫ٚسع ٛايدلْاَر ايؿباب ايٝاؾعني إىل انتؿاف ايتشسٜات ايطٝ٥ػ ١ٝبعاملٓا ايٚ ,ّٛٝإعسازِٖ
يٝهْٛٛا َٛاطٓني قاؿني ٚؾعايني يف ايعاملٚ ,شيو باٱعساز يٛغاّ نؿايف ايعامل ٚاؿكٍٛ
عً.٘ٝ
ثاْٝاًٜٛ :ؾط يًؿباب ؾطق ١ا٫يتشام بؿبه ١نؿايف ايعامل يًُؿاضن ١ؾُٝا ب ِٗٓٝفٗٛزاتِٗ
ٚخدلاتِٗ َٚعا ١ْٚبعهِٗ ايبعض يتشكٝل ؾعاض "َٔ أدٌ عامل أؾهٌ".
ؾٛغاّ نؿايف ايعامل بطْاَر َؿتٛح يًؿباب ( نؿاؾني ٚغرل نؿاؾني) َٔ بني  62ٚ 01عاَاً,
بعٝساً عٔ ايكسض ,٠أٚايعطم ,أٚايعكٝس ,٠أٚاملهإٖٚ.,صا ٜعط ٞؾطق ١نبرل ٠يًذُعٝات ايهؿؿ١ٝ
ايٛطٓ ١ٝيتعٜس َٔ عسز أعهاٗ٥ا احملًٝني عً ٢املػت ٣ٛايٛطين ,مما ٜعط ٞايؿطق ١يسع ٠ٛغرل
ايهؿاؾني (يف غٔ َطسً ١ايهؿاف املتكسّ ٚاؾٛاي )١يًُؿاضن ١يف ايدلْاَر ايهؿؿ,ٞ
ٚتؿذٝعِٗ,بعس سكٛشلِ عًٚ ٢غاّ نؿايف ايعامل ,ي٬يتشام مبطسًيت ايهؿاف املتكسّ
أٚاؾٛاي.١

وعليه ...
ال تنس أيها القائد تنفيذ هذا البرنامج وأنت تمضي قدماً في تطبيق المنهج
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مواقع كشفية تهمك;
إٕ املٛاقع ايهؿؿ ١ٝعً ٢ؾبه ١املعًَٛات ايسٚي( ١ٝاٱْذلْت) تعتدل ٚغا ٌ٥إعَٚ ١َٝ٬عًَٛات ١ٝغا١ٜ
يف ا٭ُٖ ,١ٝؾُٝهٓو ٚأْت يف بٝتو ايسخ ٍٛعً ٢اٱْذلْت ٚتكؿح ايعسٜس َٔ املعًَٛات ٚايهتب
ٚا٭خباض ايهؿؿٖٓٚ ,١ٝاى ظٛاض املٛاقع ايطزلَٛ ١ٝاقع غرل ضزل ١ٝتػِٗ يف إثطا ٤اٱعّ٬
ايهؿؿٖٓٚ ,ٞا بعض املٛاقع ايهؿؿ ١ٝاييت قس تُٗو نكا٥س.

اسه اهلًئُ

عيىاٌ املىقع اإللهرتوىٌ

املٓعُ ١ايهؿؿ ١ٝايعامل.١ٝ

www.scout.org

املٓعُ ١ايهؿؿ ١ٝايعطب.١ٝ

www.arabscout.org

اؾُع ١ٝايعامل ١ٝيًُطؾسات ٚؾتٝات ايهؿاؾ.١
مجع ١ٝايهؿاؾٚ ١املطؾسات ا٭ضزْ.١ٝ

www.wagggsworld.org
www.jordanscouts.jo

مجع ١ٝنؿاؾ ١اٱَاضات.

www.uaescout.ae

مجع ١ٝنؿاؾ ١ايبشط.ٜٔ

www.scoutbh.com

ايهؿاؾ ١ايتْٛػ.١ٝ

www.scouts.org.tn

مجع ١ٝايهؿاؾ ١اٱغ ١َٝ٬اؾعا٥ط.١ٜ

www.scouts-dz.org

مجع ١ٝايهؿاؾ ١ايعطب ١ٝايػعٛز.١ٜ

www.scouts.org.sa

مجع ١ٝايهؿاؾ ١ايػٛزاْ.١ٝ

www.sudanscout.org
www.scouts.org.sy

نؿاف غٛض.١ٜ
اشل ١٦ٝايك ١َٝٛيًهؿاؾٚ ١املطؾسات بػًطٓ ١عُإ.

www.omanscouts.gov.om
www.scout.ps

مجع ١ٝايهؿاؾٚ ١املطؾسات ايؿًػط.١ٝٓٝ

www.qtrscouts.com

مجع ١ٝايهؿاؾٚ ١املطؾسات ايكطط.١ٜ
مجع ١ٝايهؿاؾ ١ايهٜٛت.١ٝ
اؼاز نؿاف يبٓإ.
اؿطن ١ايعاَ ١يًهؿاؾٚ ١املطؾسات – يٝبٝا.
ا٫ؼاز ايعاّ يًهؿاؾٚ ١املطؾسات مبكط.

www.kuwaitscouts.com
www.scoutsfederationlb.org
www.libyanscout.org
www.egyptianscout.org.eg

اؾاَع ١ايٛطٓ ١ٝيًهؿاؾ ١املػطب.١ٝ

www.fnsm.org

ٚغرل ٖص ٙاملٛاقع ايطزلٖٓ ,١ٝاى املعٜس ٚاملعٜس َٔ املٛاقع ايهؿؿ ١ٝا٭خط ٣اييت ميهٓو
ايسخ ٍٛعًٗٝا عً ٢ؾبه ١اٱْذلْت باغتدساّ قطنات ايبشح املدتًؿGoogle, Yahoo, ( ١
ٚ , )bing … etcنصيو املٛاقع ا٫دتُاعyoutubeٚ facebook ١ٝ
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خاتمة;
ْتُٓ ٢إٔ ٜهٖ ٕٛصا ايسي ٌٝخرل ْاؾع يو يف تطبٝل املٓاٖر ايهؿؿ ١ٝايعطب ١ٝاملطٛضٖٚ ,٠صٙ
ايٓػد ١اييت بني ٜسٜو ْٖ ٞػد ١ػطٜب ... ١ٝيصا ٜطد ٢إؾازتٓا بأَ ٟكذلسات يًُه ٞقسَاً بٗصا
ايسي ٌٝيهٜ ٞهْ ٕٛدلاغاً يو أثٓا ٤إعساز ايدلْاَر ايهؿؿ ٞاملتهاٌَ.
نُا جيب اٱملاّ بهٌ َا دا ٤يف زي ٌٝاؾٛاٍ ايعطبٚ ٞبطاق ١تكسَ٘ ,ست ٢تتِ ا٫غتؿاز ٠ايكك٣ٛ
َٔ ٖصا ايسي.ٌٝ
يًُطاغًٜ ,١طد ٢إضغاٍ ضغاي ١إيهذل ١ْٝٚعً ٢ايعٓٛإ ايتايarab@scout.org :ٞ
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©حقوق املللية الفلزية للمنظمة
اللصفية العزبية
جيوس للجمعيات اللصفية العزبية إعادة طباعة
هذا الدليل واصتخدامى
امللتب اللصفي العاملي  -اإلقليم العزبي
املنظمة اللصفية العزبية  -األمانة العامة
املزكش اللصفي العزبي الدولي
 6شارع يوصف عباس  -مدينة نصز
ملتب بزيد مدينة نصز  -ص.ب5036 .
رمش بزيدي 00321
القاهزة  -مجوورية مصز العزبية
تليفون)+606(62002623 - 62002632 :
فاكس)+606(62002251 :
بزيد إللرتونيarab@scout.org :
موقع إللرتونيscout.org/arab :
arabscout.org

رقه اإليداع:
3122/24972
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